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Ko razmišljajo o novem vozilu, so 
pravnim osebam na voljo številne 
oblike financiranja, med katerimi se 
podjetja pogosto odločajo za lizing 
– bodisi operativni (poslovni najem) 
bodisi klasični finančni lizing. Slednji 
omogoča financiranje z ostankom 
vrednosti, ki mu pri Škodi pravimo na 
kratko 1 %. Zakaj? Ker vas od novega 
vozila loči le 1 % njegove vrednosti.

ZA KOGA JE?

Finančni produkt 1 % je namenjen 
fizičnim osebam ter manjšim pravnim 
osebam, kot so samostojni podjetniki 
in majhna podjetja s posameznimi vo-
zili ali manjšimi voznimi parki. Mesečno 
plačujete le 1 % vrednosti maloprodaj-
ne cene vozila.1%

18 %
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72 %

72 %

72 %

10 %

18 %

28 %

SUPERB AMBITION 1.4 TSI 110 kW ACT

POLOG 

2.528 €

POLOG 

4.550 €

POLOG 

7.077 €

MESEČNI OBROK  
(6 LET)

253 €*

MESEČNI OBROK  
(6 LET)

253 €*

MESEČNI OBROK  
(6 LET)

253 €*

OSTANEK VREDNOSTI

4.550 €

OSTANEK VREDNOSTI

2.527 €

25.276 €

* Pomembno: vsi izračuni veljajo za dobo 72 mesecev, so informativni in veljajo v primeru sklenitve pogodbe o finančnem lizingu pri Porsche 
Leasing SLO, d. o. o., firma za leasing Ljubljana. Vse fotografije so simbolične. Več na www.hudobro.si in www.porscheleasing.si

JAMSTVO 6 LET OZIROMA DO 200.000 PREVOŽENIH KILOMETROV

FLEKSIBILNA DOBA ODPLAČEVANJA S FIKSNIM OBROKOM VSE DO 72 MESECEV

CITIGO ACTIVE 1.0 44 kW 5V
MPC: 9.661 €  ▶  97 €/NA MESEC*

RAPID ACTIVE 1.2 TSI 66 kW
MPC: 13.922 €  ▶  139 €/NA MESEC*

YETI AMBITION 1.2 TSI 81 kW
MPC: 19.803 €  ▶  198 €/NA MESEC*

FABIA ACTIVE 1.2 TSI 66 kW
MPC: 11.916 €  ▶  119 €/NA MESEC*

RAPID SPACEBACK ACTIVE 1.2 TSI 66 kW
MPC: 13.422 €  ▶  134 €/NA MESEC*

OCTAVIA COMBI AMBITION 1.2 TSI 81 kW
MPC: 19.913 €  ▶  199 €/NA MESEC*

All Inclusive
Večja podjetja se poleg kredita in klasičnega lizinga odločajo še za operativni lizing ali 
poslovni najem. Ta je namenjen tistim, ki jih zanima zgolj mesečni strošek uporabe vozi-
la, ne pa njegov nakup. Mesečna višina najema je tako precej nižja od mesečnega obroka 
pri nakupu. Hkrati je mogoče najemno pogodbo kombinirati z vzdrževalno pogodbo ter 
zavarovanjem vozila. To pomeni zelo natančno načrtovanje stroškov uporabe vozila za 
celotno obdobje trajanja najema. Edini dodaten strošek, ki ni zajet v takšen »All Inclusi-
ve«  paket uporabe vozila, je poraba goriva. Vanj so namreč že zajeti najem, registracija, 
vzdrževanje, zavarovanje ipd. 

O All Inclusive 
najemu  se lahko 
pogovorite s 
skrbniki ključnih 
kupcev Porsche 
Finance Group 
Slovenia ob 
dogovoru o nakupu/
najemu vozil pri 
izbranem trgovcu.

VOZNI PARK
Izkušeni strokovnjaki družbe Porsche Leasing SLO d. o. o. so pri-
pravili dva produkta za upravljanje voznega parka z ustreznim 
obsegom storitev tudi za najzahtevnejše uporabnike. Zagoto-
vite si brezskrbnost in varnost vedno in povsod. Ni pomembno, 
kateri tip voznika ste in kako velik je vaš vozni park. Pooblaščeni 
prodajni svetovalec servisno-prodajne mreže v Sloveniji vam bo 
pripravil optimalen produkt za upravljanje voznega parka družbe 
Porsche Leasing SLO d. o. o. ter vam z veseljem svetoval.

STE VELIKI KUPEC?
Če imate 5 ali več aktivnih pogodb o financiranju prek podjetja 
Porsche Leasing SLO d. o. o., ste rent-a-car podjetje, taksi služba …, 
potem imate status velikega kupca, ki je upravičen do individu-
alne obravnave. 

INFO@PORSCHELEASING.SI   •   FLEET@PORSCHE.SI

PORSCHELEASING.SI   •  FLEETMANAGEMENT.SI

Časi gospodarske krize so izostrili poslovna čutila, pre-
vetrili trge in odprli oči. Dodana vrednost se je ustvarja-
la tam, kjer so razumeli, da je pot do uspeha v kakovosti 
in razvoju. Zdaj je spet čas  in priložnost za novo rast, ki 
jo le na zdravih temeljih poganjajo poslovni uspehi in 
krepi optimizem. 

Pri Škodi stavimo na prave vrednote in razumemo bit 
sodobne mobilnosti. Znamka s krilato puščico in ljudje, 
ki jo ustvarjamo, stojimo na realnih tleh in poznamo 
poslovne potrebe sodobnega sveta. Zavezani smo 
dostopnosti napredne tehnike, vrhunske varnosti, za-
nesljivosti ter energetske učinkovitosti, pri tem pa ne 
pozabljamo, da potrebuje vsak človek tudi prostor. Veli-
ko udobnega prostora. 

Naša zgodba je stara že 120 let, piše pa se tudi na slo-
venskih cestah, po katerih zdaj poleg drugih naših mo-
delov vozita novi Superb in Superb Combi. Prisedite in 
se zapeljite do zmage!

Petr Podlipný,
direktor blagovne znamke Škoda, 
Porsche Slovenija d. o. o.

Pod žarometi 
prihodnosti

KAZALO
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Novice 

V središču: Časovna 
kombinatorika

Škoda poslovno: Nova 
doba poslovne mobilosti

Superb:  
Ideal

Octavia:  
Vsestranski talent

Družina Škoda:  
V vaši službi

Aplikacije:  
Nove dimenzije
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Uporabno in ugodno
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Slastne poti

Vozni park: 
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Izdajatelj: PORSCHE SLOVENIJA d. o. o. I Petr Podlipný, direktor blagovne znamke Škoda I Bravničarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana I info@skoda-auto.
si I www.škoda.si I www.simplyclever.si I Odgovorna urednica: Iris Elsner, iris.elsner@porsche.si I Idejna in oblikovna zasnova ter uredništvo: 
PM, poslovni mediji, d. o. o.,  www.p-m.si I Glavna urednica: Barbara Bizjak, barbara.bizjak@p-m.si I Avtorji: Karl Zajc, Ciril Komotar, Nina Lenko, 
Nina Finžgar, Jak Vrečar, Andrej Mihelič I Fotografije: arhiv ŠKODA, Bor Dobrin, Peter Giodani, Aljoša Rebolj I Vse cene v reviji veljajo na dan  
17. 9. 2015. Pridržujemo si pravico do spremembe. I Tisk: Tiskarna Skušek, d. o. o. I Datum natisa: oktober 2015 I Naklada: 2.100 izvodov
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GREVA NA KAVO!
»Kavice« so postale tako rekoč sinonim za mreženje 
ali sproščeno sestankovanje. Nevtralno in manj for-
malno okolje spodbuja kreativnost in enakovrednejšo 
izmenjavo mnenj med sogovornikoma. Pa ne le kava, 
najrazličnejše pijače so del poslovnih srečanj, a pri iz-
biri velja previdnost, pri uživanju pa zmernost. Pivo je 
precej varna izbira, konvencionalna in sproščena, le 
postreženo mora biti v primernem kozarcu. Vino iz-
raža višji status in uglajenost, pri čemer je belo boljša 
izbira, saj se z njim izognete morebitnim neprijetnim 
madežem. Pri žganih pijačah je lahko problematičen 
zadah, zato »nekaj kratkega« raje izpustite. Zvesta 
spremljevalka naj bo predvsem voda, ki ohranja trezno  
glavo za pogovor, saj vas lahko majhni spodrsljaji sta-
nejo velikih priložnosti. 

UČINKOVITO NA(D) SESTANKE
Poslovno vozilo kot mobilna pisarna? Nič nenavadnega! Sodobne 
tehnologije nam omogočajo, da v avtomobilu prebiramo in ureja-
mo različne dokumente, se pripravimo na prezentacijo, med vo-
žnjo pa je mogoče izpeljati tudi uspešen sestanek. Vse to seveda 
le v primeru, da ne sedite za volanom. 

1. Sunrise
Vsak sestanek se prične z dobrim koledarjem. Sunrise poleg 
osnovnih funkcij koledarja daje velik poudarek povezanosti s 
številnimi apikacijami od Facebooka do Evernota, Trella, Wun-
derlista itd. Integracija prenese pomembne dogodke iz drugih 
storitev v vaš koledar, zatorej izgovor, da ste na sestanek prišli 
nepripravljeni, ker ste spregledali postavljene roke, ne bo zado-
stoval. Obenem ponuja Sunrise tudi napredno orodje za orga-
niziranje sestanka, kar je v primeru večjega števila udeležencev 
pogosto prav zoprno početje.  sunrise.am

2. Evernote
Nekdaj je bil le preprosta beležka, zdaj pa ga lahko uporabljate 
kot ultimativno orodje za zapiske in delo pri skupnih projektih. 
Vse to lahko s pritiskom na gumb postane prezentacija, ki jo 
uporabite na sestanku. Ni pomembno, ali ste v pisarni z ekipo 
ali na poti, skupinsko delo poteka v realnem času in tekoče. Da-
toteke se hranijo v oblaku, zato vam varnostne kopije ni treba 
narediti, na voljo pa so vam povsod.  www.evernote.com

3. Keynote, PowerPoint in Slides
Vsi trije velikani prezentacij so na voljo tudi na pametnih telefo-
nih. Če imate ustrezno povezavo, lahko prezentacijo iz Keynota, 
PowerPointa ali Slides zaženete neposredno s telefona, lahko 
pa tega uporabite vsaj za povezavo s prezentacijo na vašem 
računalniku. Če ste zadnji hip našli kakšno napako, lahko pre-

zentacije na telefonskih zaslonih tudi urejate, če je to za vas kak 
poseben izziv, pa jih tako lahko pripravite v celoti.
www.apple.com/ios/keynote       www.google.com/slides/about
products.office.com/sl-si/powerpoint

4. Skype
Ker vam ne bo vedno uspelo sklicati vseh ljudi na isto lokacijo, 
je kdaj treba vzpostaviti videokonferenco. Večina jih takoj pomi-
sli na Skype, paradnega konja na tem področju. Ni pa edini, med 
boljše spadajo še Google Hangouts, ooVoo, Viber. Tudi FaceTime 
dobro opravi svojo nalogo, a deluje le na relaciji ena na ena.
www.skype.com            www.google.com/+/learnmore/hangouts
www.oovoo.com           www.viber.com

5. GoToMeeting
Ko vam vsakdanje storitve za videoklice niso dovolj, se zatecite 
h GoToMeeting. Aplikacija je optimizirana za izvajanje sestankov 
v obliki videokonferenc. Omogoča deljenje zaslona kogar koli iz-
med največ 25 udeležencev videosestanka, sestanke pa lahko 
tudi snemate in delite z osebami, ki se jih ne morejo udeležiti. 
Povezava s koledarjem poskrbi, da sestanka ne zamudite sami.
www.gotomeeting.com

6. OmniGraffle
Če na sestankih pogosto rišete po tabli, vam bo OmniGraffle 
prišel še kako prav. Omogoča izdelavo najrazličnejših grafik, od 
osnutkov novih dizajnov, življenjskih dreves, grafov do praktično 
vsega vizualnega, kar bi radi predstavili svojim sogovornikom. 
Mojstrovine lahko delite z drugimi in tako skupaj delate pri pro-
jektih. Kot vsak boljši tovrstni program ima tudi ta prezentacijski 
način, ki vam bo še kako koristil ravno na sestankih.
www.omnigroup.com/omnigraffle

V BOJ!
Roki so tisti, ki nam dan za dnem krojijo življenje. Ali 
jih kdo zares ljubi, ne vemo. Da jih marsikdo sovraži, 
je znano. Dejstvo pa je, da se okoli njih vsi lažje orga-
niziramo in prevzemamo odgovornosti. Če želimo 
ohranjati svoj ugled, jih pač moramo jemati resno in 
spoštovati – čas je vendar denar. Še niste našli svojega 
idealnega načina za spopadanje z njimi? Pri dogovar-
janju o rokih je pomembno že na začetku razčistiti, do 
kdaj je naloge zares treba uresničiti, in oceniti, koliko 
časa nam bo delo dejansko vzelo. Pri tem moramo biti 
odkriti do sebe in svojih zmožnosti ter se dogovoriti 
tako, da bo cilj realno dosegljiv. Naslednja težava se po 
navadi pojavi z odlašanjem, če so roki časovno precej 
oddaljeni. Delo si zato porazdelite na manjše dele s 
točno določenimi časovnimi omejitvami, postavite pa 
si tudi »mehke roke« nekaj dni pred skrajnim rokom. 
Tako pridobite manevrski prostor, če bi se nepričakova-
no pojavile težave. In ključno: ne pozabite si zabeležiti 
vseh pomembnih datumov, pa naj bo to na staromodni 
koledar, ki visi na steni, ali v pametni telefon.

ODKLOP
Raziskave kažejo, da je danes eden glavnih krivcev za nezmožnost pravega 
mentalnega in digitalnega odklopa od delovnih obveznosti pametni tele-
fon, s katerim lahko nenehno preverjamo elektronsko pošto. S poskusom 
harvardske profesorice Leslie Perlow, v katerem so morali zaposleni upo-
števati strogo prepoved pošiljanja službenih sporočil zvečer in ob koncu 
tedna, so dokazali, da se je s tem ukrepom opazno znižala raven stresa, zju-
traj se jih je več veselilo odhoda na delo, produktivnost pa se zaradi tega ni 
prav nič zmanjšala. Kako – če sploh – pa se uspe od dela odklopiti uspešnim 
slovenskim podjetnikom?

Petra Melanšek, direktorica Vivapena, pravi, da ne zna odklopiti: »V družin-
skem podjetju je težko ločiti med zasebnim in poslovnim. Tudi med dopu-
stom, ki pomeni predvsem podaljšane konce tedna, preverim elektronsko 
pošto in sem dosegljiva po telefonu. Ampak to je način življenja, ni mi v bre-
me, saj imam svoje delo rada. Veliko mi pomenijo topli, pristni človeški odnosi, 
zato prosti čas najraje preživim s sinom ali s svojimi res najbližjimi prijatelji.« 

Prvi mož Studia Moderna, Sandi Češko, se sprošča s tekom: »Vsaj eno uro 
na dan posvetim teku, prosti čas pa preživljam v naravi z družino. S tem, 
da bi se moral odklopiti, se ne obremenjujem. Poslovni utrip spremljam po 
elektronski pošti.« 

Direktor Rika, Janez Škrabec, meni podobno: »Modus vivendi = modus 
operandi. Ne ločujem in ne delam razlik med osebnim in službenim. Sem 
podjetnik; moje delo je povezovalno, kreativno, procesualno. Ne preneha, 
ko svojo lego iz pisarne premestim na primer na Šmarno goro, v gledališko 
dvorano ali na morsko obalo.« 

Tone Stanovnik iz Špice International pa ima drugačen pristop: »Sam med 
poletnimi počitnicami pravzaprav odpotujem na 'drug planet'. Stoodstotno 
se posvetim svoji življenjski sopotnici, surfanju, kajtanju in kolesarjenju. In 
adijo pamet, ki jo obesim na vetrovni prepih.« 

NASPITE SE!
To je eden najboljših poslovnih nasvetov, kar vam 
jih lahko damo. Zakaj? Tudi ali predvsem zato, ker 
je vaš uspeh odvisen od vašega spomina, pomanj-
kanje spanja pa ravno tu pusti največje sledi. Če 
boste dovolj spali, boste tudi manj razdražljivi, pri 
delu in mišljenju hitrejši in natančnejši, bolje se bo-
ste koncentrirali, sprejemali boste boljše poslovne 
poteze, poleg tega boste kreativnejši in bolj odprte 
glave, saj boste znali na probleme pogledati z raz-
ličnih zornih kotov. In seveda, neprespanost pušča 
posledice tudi v prometu in botruje kar četrtini pro-
metnih nesreč. A koliko spanca je dovolj? Jeff Bezos 
(Amazon) spi povprečnih 8 ur, Bill Gates 7 ur, Marissa 
Mayer (Yahoo) 6 ur, Jack Dorsey (Twitter) 4 do 6 ur, 
Donald Trump 3 do 4 ure. Pa vi? Še to: izjemno učin-
koviti so tudi kratki, 10-minutni spanci, po katerih si 
privoščite skodelico kave!

200 UR 
VEČ KOT 
LETA 1970 V 
POVPREČJU 
DELAMO 
DANES, 
KAR ZNESE 
SKORAJ EN 
DELOVNI 
MESEC.

POZOR, 
DELOHOLIKI!

200
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Posel v stilu
Z Nežo Gregorčič Žgombič, direktorico 
podjetja Status, smo se pogovorili o po-
slovni modi in bontonu danes, ko se zdi, da 
pravil pravzaprav sploh ni več. Pa to drži? 
»Minimum poslovne kulture vsakogar, ki 
je vključen v delovni proces, ne glede na 
funkcijo ali delovno mesto, je poznavanje 
poslovnega bontona in protokola, torej 
kodeksa formalnih obvezujočih določil, ki 
določajo pravilno rokovanje, kdaj se pred-
stavimo, sedežni red, sprejem gosta, pra-
vila pred dvigalom, vedenje za mizo, kam 
dama pri poslovnem kosilu odloži torbico, 
s katere strani stola se usedemo …,« na-
števa sogovornica, ki smo jo prosili za ne-
kaj hitrih nasvetov. 

VIKANJE ALI TIKANJE

»V poslovnem svetu velja, da vikamo vse 
neznane in polnoletne osebe, ne le starejših 
od sebe. S tem namreč izrazimo spoštovanje 
do sogovornika. Stvar dogovora je, kako bo 
nato potekala nadaljnja komunikacija. Velja, 
da tikanje predlaga starejši mlajšemu, nad-
rejeni podrejenemu in ženska moškemu.«

ROKOVANJE S POGLEDOM

»Ob prvem srečanju je najpomembnejši 
prvi vtis oziroma pravilno rokovanje in poz-
drav. Vedno se rokujemo stoje, nikoli se 
ne rokujemo čez mizo. Rokovanje poteka 
v štirih korakih: prvi korak je, da iztegne-
mo roko in pri tem iztegnemo vse prste, 
palec je pokončen, da se lahko oblikovani 
trikotnik sreča s sogovornikovim. Potem 
se objame dlan. Dlani ne stresemo več kot 
dvakrat. Pomembna je tudi moč stiska. In 
opozorilo glede tistih, ki zapirajo palec: to 
pove, da ima taka oseba veliko nerazčišče-
nih stvari in tudi z vami ne bo popolnoma 
odkrita. K rokovanju seveda vedno sodi 
pogled v oči.«

NE POZABITE IMENA

»Za vse tiste, ki so nagnjeni k temu, da v 
naslednjih petih sekundah pozabijo sogo-
vornikovo ime, preprosto navodilo: ker se 
največkrat ukvarjamo s tem, kako bomo 
povedali svoje ime, bodimo raje skon-
centrirani na ime, ki ga bomo slišali. Svo-

je menda poznamo! Ko sogovornik pove 
svoje ime, ga res pozorno poslušajte in 
morda ime celo ponovite. Tako imate več 
možnosti, da si ga dejansko zapomnite.«

VIZITKA DA ALI NE?

»Da, in to takoj! Poslovnež gostitelj naj po 
bontonu ne ostane za svojo mizo, temveč 
naj pride v predprostor in tam sprejme 
svojega gosta – tam se rokuje, povabi go-
sta v svojo pisarno, nato sedeta za manjšo 
mizico za krajše sestanke ali morda v sej-
no sobo. Gost naj počaka, da ga gostitelj 
posede. Takoj ko sedete, podajte vizitko. 
Če ste na kosilu in se srečate prvič, pa po-
čakajte, da postrežejo vodo, in takoj nato 
izročite vizitko.«

OSEBNO ALI ELEKTRONSKO?

»Osebna ali neposredna komunikaci-
ja je najbolj priporočljiva, kadar odgovor 
potrebujemo takoj. Pri posrednem ko-
municiranju, kot je telefonski pogovor ali 
elektronska pošta, pa med pošiljateljem 

in prejemnikom sporočila obstaja komuni-
kacijski kanal. Takšna komunikacija je manj 
učinkovita, saj takojšnja povratna informa-
cija praviloma ni možna, na učinkovitost 
pa vplivajo tudi motnje v komunikacijskem 
kanalu. Omenim naj, da je pri elektronski 
pošti izjemno pomembno, da odgovorimo 
v roku 24 ur. Če na prejeto pismo slučajno 
ne moremo odgovoriti, pa pošljemo po-
šiljatelju sporočilo, da mu bomo odgovo-
rili v čim krajšem času. Elektronska pošta 
je zelo neosebna oblika komunikacije in 
omogoča tudi izogibanje odgovornosti. 
Lažje je namreč nekaj negativnega napi-
sati in poslati kot se soočiti s človekom in 
mu pogledati v oči. Negativne novice ali 
odpoved srečanja raje sporočimo po tele-
fonu in se ne skrivamo za računalnikom.«

NJEGOV SLOG

»Moške obleke so čedalje bolj oprijete, da 
na pogled delujejo že skoraj pretesne. Zra-
ven sodijo hlače, ki so na cigareto. Ker so 
hlačnice nekoliko krajše, sta pomembna iz-
bor in barva nogavic. Tudi suknjič je krajši in 
njegovi rokavi se končajo že nad zapestno 
kostjo, da se vidi lep rob srajce. Ne glede 
na temperature je v poslovnem svetu in pri 

moških na višjem položaju nujno, da imajo 
dolge rokave, nikoli kratke. Obleka naj bi bila 
sicer še vedno črna, modra in v poletnem 
času svetlejše, bež barve. Srajce so dobile 
več živahnosti – od vijoličnih, roza do oran-
žnih, mareličnih ... Zadnji trend so manšetni 
gumbi, ki lahko tudi nadomeščajo kravato – 
v tem primeru mora biti zgornji srajčni gumb 
odpet. Čevlji so pri moškem že tudi modni 
dodatek, ura je postala statusni simbol. In 
ne pozabimo na denarnico – biti mora lepo 
urejena, zložena in ne preveč nabita z ne-
pomembnimi stvarmi, ki jih je treba dnevno 
odstranjevati.«

NJEN SLOG

»V poslovnem svetu najkrajše dovoljeno 
krilo sega, ko dama sede, za njeno dlan 
nad koleno. Če se dvigne več, ni primerno. 
Zaželeno je čim bolj naravno ličenje, nohti 
morajo biti lepo urejeni, ne preveč kričeči 
in predolgi. Današnje mlade poslovne žen-
ske uporabljajo več vzorcev. Veliko nosijo 
obleke, kostimi pa so razdeljeni, da lahko 
med sabo poljubno kombinirajo krila, su-
knjiče in hlače. Na kratko: poudarjena je 
ženska pasna linija, krila segajo čez kole-
na, nosijo se pletenine, čevelj je klasični 

salonar z ozko petko oziroma lepe bale-
rinke z mini peto za ženske, ki so ves dan 
na nogah. Zraven sodijo lepa poslovna 
ura, nakit z okusom, urejeni in ne predolgi 
nohti, naravno ličenje, nežen svež parfum, 
lep notesnik, poslovna torba, iPad oziroma 
prenosni računalnik.« 

NJEGOVI GREHI

»Napačen kroj srajce ali obleke, preveč 
kričeče barve ali neustrezna kombinacija 
vzorcev in barv (srajca, kravata), kravata z 
risanimi junaki, neustrezna konfekcijska 
številka, neusklajenost čevljev in pasu, 
neustrezna barva in dolžina nogavic, neu-
strezni čevlji.« 

NJENE NAPAKE

»Dolžina krila, dekolte, ozke naramnice 
(razgaljena ramena), nogavice in čevlji, po-
škodovane petke na salonarjih, sandale, 
ki odkrivajo večji del stopal in prstov, pre-
več oprijeta in prosojna oblačila, pretesen 
kostim, napačno perilo, brez ličil na delov-
nem mestu ali druga skrajnost, to je pre-
več ličil, v zadnjih letih predolgi in kričeči 
nohti, neurejena pričeska.«

NOVICE  I  SIMPLY CLEVER BUSINESS
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Hiter pogled na kazalce: bliža se 
druga ura popoldne, čas je za mini 
inventuro. Dela, pri katerem moram 
biti povsem zbran, imam vsaj še 
za tri, štiri ure, če se res podvizam 
in si ne nakopljem vmes še česa 
nepredvidljivega. Mimogrede pre-
stavim sestanek, za katerega se s 
sogovornikom na srečo strinjava, 
da lahko počaka na prihodnji teden. 
Na spodobno kosilo sem pozabil že 
pred časom. Trenutno v glavi prera-
čunavam, kako naj v popoldanski 
urnik stlačim še dve petindvajset-

kilometrski vožnji, da bo sin pravo-
časno prišel na trening in domov. 
Nekje v ozadju se medtem tiho pre-
pirata še dva glasova. Prvi mi pravi, 
naj grem zvečer čim prej v posteljo, 
ker moram zjutraj nujno vstati ob 
šestih. Drugi me opominja, da ženi 
že ves teden obljubljam, da bova 
šla končno – po celi večnosti – zve-
čer skupaj ven in si vzela kakšno 
uro za sprostitev. Skratka, kot obi-
čajno mi bo zmanjkalo časa, najbrž 
pa tudi energije. 

Časovna 
kombinatorika

 BESEDILO: Jak Vrečar
 FOTO: Peter Giodani

Po vsaj osmih urah v službi delo nesete še domov. Med igro z otroki preverjate ele-
ktronsko pošto. S sodelavci imate pristnejše odnose kot s partnerjem. Za prijatelje 
komaj najdete kaj časa. Se vsaj deloma prepoznate v opisu?

HOUSTON, IMAMO TEŽAVO
Je dejstvo, da vsaj povprečno de-
lavnim odraslim, ki imamo poleg 
delovnih obveznosti še družinsko 
življenje ali partnerja, kronično 
zmanjkuje časa, sploh še kaj nove-
ga? Smo res že vsi v istem čolnu? 
Prijazno pokličem prijateljico iz me-
dijskih krogov in jo ujamem na ce-
sti, na poti s sestanka na sestanek. 
»Sploh ne sprašuj, saj veš, kako nor 
delovni tempo imam, pa še s hčerjo 
sva ta teden sami, in če ne ujamem 
babic, se mi ne bo izšlo. Pa ne citiraj 
me z imenom, dovolj je, da se vča-
sih sama sebi zdim mama, ki nima 
dovolj časa za družino. Nočem, da 
me imajo za brezsrčno karieristko 
še drugi,« konča s šalo, v kateri pa 
je tudi kanček resnice. 

Morda je čas, da obrnem ploščo in 
poiščem mnenje strokovnjakinje. 
Smo z delom v sodobnem svetu, v 
katerem smo zavestno in pogosto 
tudi povsem po lastni volji z vsemi 
mogočimi komunikacijskimi kanali 
sodelavcem, poslovnim partnerjem 
ali strankam na voljo dan in noč, 
res tako zasuti ali pa dajemo delu 
preprosto prevelik pomen v primer-
javi z zasebnostjo? Merimo danes 
uspeh res le s kariernimi dosežki in 
financami? 

Aleksandra Kralj, ustanoviteljica 
Inštituta Simbioza, osebna sveto-
valka, strokovnjakinja na področju 
partnerskih in družinskih odnosov 
ter avtorica knjige Vražji zakonci, 
se dnevno srečuje s primeri, ko tr-
čijo – pogosto z zelo neprijetnimi 
posledicami – karierne ambicije in 
družinsko življenje. »Ena pomemb-
nejših potreb sodobnega človeka 
je zagotovo tista po potrditvi in 
samopotrditvi, kar seveda pomeni, 
da osebni cilji prevladajo nad potre-
bami skupnosti, družine. V praksi 
to pomeni, da poklicno področje 
zavzema osrednje mesto v življenju 
sodobnega človeka, družina pa obi-
čajno pride na vrsto šele nekje na 
koncu, ko postorimo vse drugo. Če 

SMO Z DELOM 
V SODOBNEM 
SVETU RES 
TAKO ZASUTI 
ALI PA 
DAJEMO DELU 
PREPROSTO 
PREVELIK 
POMEN V 
PRIMERJAVI Z 
ZASEBNOSTJO?
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seveda ostane še kaj časa,« poja-
snjuje ključni vzrok. 

Stremljenje k poslovnemu uspehu 
ima visoko ceno. Realno težko pri-
čakujemo, da nam delo v konku-
renčnem poslovnem okolju ne bo 
vzelo precej časa. Na fiksen urnik, 
pri katerem bi po osmih urah svoje 
delovno mesto zapustili ne le fi-
zično, ampak do naslednjega jutra 
tudi dejansko ne bi premišljevali o 
delovnih nalogah, lahko, če nima-
mo ravno povsem rutinskega dela, 
danes seveda pozabimo. Nepre-
stani pritiski, iskanje in sprejemanje 
pravilnih odločitev, lovljenje rokov, 
nenehna komunikacija v krogu 360 
stopinj – od nadrejenih in podreje-
nih do partnerjev ali javnosti –, skrb 
za finančno stabilnost, kariero … 
prinašajo veliko obremenitev. 

ZNAMO DELATI UČINKOVITO?
Se iz primeža dela sploh še lahko 
izvijemo? Vprašanje po elektronski 
pošti pošljem Andreji Prislan, izve-
denki za računovodstvo, finance 
in davčno zakonodajo (razkritje: 
skrbi tudi za računovodske knji-
ge našega družinskega podjetja). 
Strokovna direktorica Vizije, ene 
najbolj uveljavljenih slovenskih 
računovodskih hiš – mimogrede, 
ta se ponaša tudi s certifikatom 
družini prijaznega podjetja –, mi 
nastavi ogledalo in hitro vrne žogi-
co, tako da me pokliče po telefonu. 
Hitreje gre tako kot po elektronski 
pošti, racionalneje je, primerno 
stroki, iz katere prihaja, se v smehu 
strinjava.

»Vsekakor zelo pomaga, če človek 
opravlja delo, ki ga veseli. Marsikje 
potem odpade meja med tistim, 

kar občutimo kot delo, in prostim 
časom. Vse je precej lažje,« poudari 
tisto, kar se marsikje izgubi – strast 
do dela, do izzivov, ki jih ne čutimo 
več kot nekaj pozitivnega, ampak 
le še kot nujno pot za dosego po-
slovnih ciljev. V isti sapi pa doda še 
eno pomembno vodilo. »Vselej in 
povsod se držim načela, da ni po-
membna količina, ampak kakovost. 
Opravimo delo dobro, tako kot je 
treba, in ostalo nam bo več časa. 
Vedno zagovarjam prepričanje, da 
je treba stvari početi zbrano, orga-
nizirano, brez nepotrebnega izgu-
bljanja časa. Pri mojem delu – pre-
pričana pa sem, da nisem nobena 
izjema – to na primer pomeni, da 
optimiziram čas sestankov, kolikor 
je le mogoče. Pred samim sreča-
njem preverim, ali lahko uredimo 
zadeve po telefonu ali e-pošti, ali 

je možen sestanek pri nas ali je 
nujno treba oditi na pot. Sestanek 
in kava? Redko,« pokaže Prislanova 
na očitno pot do optimiziranja de-
lovnika in posledično več prostega 
časa, ki ga dobimo na voljo.

MEJE IZGINJAJO
Optimizacija dela je ena od rešitev. 
Drugo, pri kateri se briše meja med 
delovnim in zasebnim, zagovarjajo 
predvsem ameriški strokovnja-
ki. Zdi se, kot da so številni v ZDA 
prečrtali klasično delitev dneva 
na komponenti »čas za podjetje« 
in »čas zase« ter preprosto iščejo 
načine, kako ju združiti v enoto, s 
katero je posameznik potem zado-
voljen. 

»Moje delo je povezovalno, krea-
tivno, procesualno. Ne neha se, ko 
svojo lego iz pisarne premestim na 
primer na Šmarno goro, v gledališko 

dvorano ali pa na morsko obalo. Zelo 
malo preklapljam med osebnim in 
službenim. Raje integriram in pove-
zujem,« pojasnjuje Janez Škrabec, 
direktor Rika. Podobnega mnenja je 
Petra Melanšek iz družinskega pod-
jetja Vivapen: »Tudi med dopustom 
preverim elektronsko pošto in sem 
dosegljiva po telefonu. Ampak to 
je način življenja. Ni mi v breme, saj 
imam svoje delo rada.«

»Morda moramo sprejeti dejstvo, 
da je ostra demarkacijska črta med 
službo in domom stvar preteklosti 
in je sodobno življenje, v katerem 
sta povezana in nevidno preplete-
na, pač normalno stanje današnje-
ga časa,« pravi za Forbes organi-
zacijski svetovalec Ron Ashkenas, 
avtor vrste strokovnih prispevkov 
za Harvard Business Review in pe-
tih knjižnih del. »Če sprejmemo in-

GOSPODAR ČASA
Da ne bi povsem kapitulirali pod bremeni vsakdana in se spremenili v talca lastnega pod-
jetja, ne pozabite na nekaj preprostih nasvetov za upravljanje časa. Hvaležni nam boste! 

tegracijo na relaciji delo – življenje, 
namesto da bi iskali ravnovesje, bo 
marsikaj lažje,« dodaja in postreže 
z anekdoto o mini telekonferenci, v 
katero so se vsi udeleženci vključili 
med svojim prostim časom, jo kon-
čali in se vrnili k prijetnejšim opra-
vilom. 

Družba sedanjosti je po njegovem 
mnenju tista, v kateri ne čutimo več 
krivde, če se moramo med družin-
skim dopustom občasno povezati s 
sodelavci v podjetju ali zvečer kdaj 
odgovoriti na kakšno elektronsko 
sporočilo. A pri tem poudarja, da gre 
za spremembo razmišljanja v obeh 
smereh. Enako ne bi smeli imeti sla-
be vesti, ko se bomo med nominal-
no delovnim časom (tu se je meja, 
kdaj delamo, pač v precejšnji meri 
zabrisala) oglasili zakoncu ali otro-
kom in si vzeli nekaj časa tudi zanje. 

V DRUŽBI 
SEDANJOSTI  
NE ČUTIMO  
VEČ KRIVDE, 
ČE MED 
DOPUSTOM 
ODGOVORIMO 
NA KAKŠNO 
E-SPOROČILO. 

1.  Počnite le eno stvar naenkrat
Tisto, česar se lotite, tudi dokončajte. Ne 
skačite od ene stvari k drugi, razen seve-
da, če je ta druga resnično nujna. Pouda-
rek je na besedi resnično. V nasprotnem 
primeru boste končali v kaosu in brez 
uspehov. Dobra organizacija je bistvena.

2. Recite ne
Če ste še tako dobrosrčni, prijazni in pri-
pravljeni pomagati, se naučite tudi za-
vrniti prošnje sodelavcev za nasvete in 
pomoč. Drugače se boste morali spopri-
jeti s kupom nalog, ki ste jih posvojili od 
drugih, in tako še svojih ne boste spo-
sobni opraviti. Naučite se sodelovati in 
zaupajte naloge ekipi!

3. Jasno opredelite svoje prioritete 
Naredite si seznam obveznosti in ne po-
zabite: vedno je dovolj časa, da opravite 
najpomembnejše obveznosti, le vedeti 
je treba, katere so to v danem trenutku.

4. Ne odlašajte z najtežjim
Strokovno se ta metoda imenuje »pojej 
živo žabo«: ugotovite, kaj je vaša naj-
zahtevnejša naloga v dnevu, lotite se je, 
jo prežvečite in izpljunite. 

5. Izolirajte se!
Vzemite si čas samo zase, brez motenj 
sodelavcev, telefona in elektronske po-
šte, čas, ki bo samo vaš in v katerem bo-
ste lahko resnično delali. 

6. Pravi čas 
Upoštevajte bioritem svojega telesa! 
Raziskave sicer kažejo, da smo veči-
noma najbolj miselno produktivni do-
poldne, okoli druge ure najbolj zaspani, 
med tretjo in šesto uro telesno najbolj 
zmogljivi, zvečer pa se najlaže spopade-
mo s težavami, ki terjajo kreativni razmi-
slek. 

7. Zmernost
Tudi če nosite delo domov, imejte dolo-
čen časovni blok, ko se ga ne lotevate. 
Če se le da, naj večerni čas ostane po-
svečen druženju s partnerjem. Zavedaj-
te se, da ne morete imeti vsega naen-
krat in da ne morete biti na več mestih 
hkrati, zato si nikar ne naložite preveč 
aktivnosti, tako pri delu kot doma. 

8. Zmorete! 
Če ne boste prepričani, da ste sposobni 
urediti svoje življenje, vam ne moreta po-
magati nobena tehnika in noben nasvet. 
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Če želimo, da tak koncept deluje, 
potrebujemo seveda širši konsenz: 
v delovnem okolju, v katerem se od 
zaposlenega zahteva absoluten 
»odklop« od vsega drugega, kon-
cept ne bo izvedljiv, enako kot je na 
neuspeh obsojeno osebno razmer-
je, v katerem en partner drugega 
preprosto ne razume, da se doma 
od dela ne more stoodstotno »od-
klopiti«.

ŠTEJE KAKOVOSTEN ČAS
Se poraba časa v sodobni družbi da 
meriti? Američani jo izražajo v nasle-
dnji statistiki ministrstva za delo (za-
dnji obdelani podatki so za leto 2013): 
povprečni zaposleni v ZDA, star med 
25 in 54 let, ki živi v družini z vsaj enim 
otrokom, je na dan povprečno porabil 
8,7 ure za delo in dejavnosti, pove-
zane z delom, 7,7 ure za počitek in 
spanje, 2,5 ure za šport in prosti čas, 
1,3 ure je skrbel za druge, približno 
uro pospravljal in skrbel za dom, še 
uro porabil za obroke, druge drob-
tinice pa so bile nerazporejene. Ob 
količini razprav o pehanju za dobičk-
om in vzpenjanju po karierni lestvici 
na račun družine v »državah prvega 
sveta« številke, povezane z delom, 
morda niti niso tako ekstremne. Toda 
ali sploh imajo smisel? Lahko pote-
gnemo vzporednico med količino in 
kakovostjo časa? 

Tanja Skaza, poslovna ženska, di-
rektorica hitro rastočega podjetja 
Plastika Skaza in letošnja nagra-
jenka Gospodarske zbornice Slo-
venije za izjemne dosežke v pod-
jetništvu, ponudi zanimiv odgovor 
na vprašanje, kako razdeli svoj čas 
in zmore vse: »Najbolje je sprejeti 
dejstvo, da na vseh področjih hkra-
ti perfekcionizem nima kaj iskati. 
Ne moreš vselej vsega izpeljati za 
naslov svetovnega prvaka. Vedno 
se pojavi kaj, kar bi bilo lahko bolje, 
ampak treba je razločiti in potegniti 
mejo, ko si upravičeno zadovoljen 
z opravljenim. Zame je pomemb-
no, da se pri delu v pravem času 
fokusiram na področja, na katerih 
sem dejansko dodana vrednost za 
podjetje in naše zaposlene. Že zdaj 
vzgajam svoje otroke v duhu pod-
jetništva, vedo, zakaj me ni doma, 
ko delam. A doma črpam svojo moč 
in tega časa si ne pustim vzeti. Po-
trebni so dobra organizacija, veliko 
ljubezni in veliko kompromisov, a 
lahko nam uspe.«

Podobno tudi Prislanova kljub ste-
reotipu o ljudeh iz finančne stroke 
ne meri vsega v številkah: »Dela ne 
merim v urah, ampak s tem, kako 
uspešno opravim naloge, ki so tisti 
dan pred menoj. Prepričana sem, 
da enako velja tudi pri družini. Z 
družino, z otroki je treba čas, ki ga 
imamo na voljo, preživljati kakovo-
stno. Štoparice, ki bi nam povedala, 
ali smo bili skupaj dovolj časa, pa ni-
kakor ne rabimo.« 

TUDI ZASEBNO NE 
PRETIRAVAJMO
Strokovnjaki opozarjajo, da krivec 
za kronično pomanjkanje časa ni le 
obremenjenost na delovnem me-
stu, ampak tudi vse bolj razširjen 
trend v sodobnem svetu: dokazova-
nje na vsakem koraku, tudi zasebno. 
Ne gre le za poudarjanje materialnih 
pridobitev, ampak za prizadevanje, 
da bi povsod prišli na vrh. Razpon 

je širok, od intenzivnosti na vadbi 
fitnesa, kjer marsikdo trenira, kot bi 
se pripravljal na olimpijske igre, do 
ustvarjanja popolne podobe – za 
druge – na domačih srečanjih s pri-
jatelji, pri čemer se druženja spre-
minjajo v pogostitve z eksotičnimi 
okusi ali celo s cateringom.

Posledice osebnega pehanja za ni-
koli ulovljivim »nekaj več« so enake 
kot pri čezmernem delu. Kraljeva 
opaža vse več tovrstnih primerov 
tudi pri parih, ki jo obiskujejo zaradi 
težav v svojem odnosu ali družin-
skem življenju. »Stres zaradi hitre-
ga življenjskega tempa povzroča 
razdražljivost in nepotrpežljivost, 
zato prihaja do številnih majhnih 
prepirov, ki pa lahko iz povsem ne-
razumljivih razlogov prerastejo v 
hude nerazrešljive spore. Poleg ne-
strpnosti zaradi neorganiziranosti 
prihaja tudi do vsesplošnega kao-

sa, ki še dodatno pregreva že tako 
segreto družinsko ozračje. Klasični 
razlogi, zaradi katerih se pari običaj-
no prepirajo, so odsotnost enega 
od partnerjev, neprestani službe-
ni telefonski pogovori in večerno 
delo,« našteva dejavnike, ki ogro-
žajo harmonijo doma.

So težave rešljive? Iz besed naših 
sogovornikov veje prepričanje, da 
so. Življenje si lahko tudi danes, 
kljub vsem obremenitvam na eni 
in osebnim ciljem na drugi strani, 
organiziramo tako, da je naš svet 
obvladljiv, prijazen in srečen. In 
najboljši nasvet? Za vsako stvar 
obstaja pravi čas. Življenje je tek na 
dolge proge. Nihče si ne želi oma-
gati nekje na sredi tega naporne-
ga maratona, zato je najbolje, če 
ujamemo pravi tempo. Imenuje se 
– zmernost.

KRIVEC ZA 
KRONIČNO 
POMANJKANJE 
ČASA NI LE 
OBREMENJENOST  
NA DELOVNEM 
MESTU, AMPAK 
TUDI VSE BOLJ 
RAZŠIRJEN  
TREND: 
DOKAZOVANJE  
NA VSAKEM 
KORAKU, TUDI 
ZASEBNO. 

Ko želimo v poslu najpregledneje ovrednotiti stanje svojega podjetja, si pripravimo 
temeljito bilanco. V izkazu stanja so vidni naša sredstva in obveznosti do virov sred-
stev. Vsi plusi – od prihodkov, osnovnih sredstev ali naložb – in vsi minusi, na primer 
finančne obveznosti do dobaviteljev ali bank, se dajo pregledno urediti in pod črto 
dobimo rezultat, ki nam pove, v kakšni poslovni kondiciji smo.
Pa zasebno? V tujini se pojavljajo poskusi, da bi komponente osebnega življenja 
– od časa do stopnje zadovoljstva v razmerju – številsko ovrednotili in postavili v 
enotno razpredelnico. Andreja Prislan tovrstne poskuse toplo odsvetuje. »Da bi kot 
računovodkinja in davčna svetovalka predlagala ljudem, naj si naredijo še osebno 
bilanco? Ne, hvala. Strukturirano, organizirano delo brez odvečnih motenj je eno, 
osebno življenje pa nekaj drugega,« poudarja in opozarja, da tudi načrtovanje 
zasebnih urnikov v koledarjih – od tega, kdo pride kdaj iskat otroke, do tega, kdaj je 
na sporedu romantičen večer v dvoje – ne pelje prav daleč. 
»V dolgih letih partnerskega odnosa sem se navadila na nepredvidljivost v zasebnem 
življenju in jo vzljubila. Nikoli nisem vedela, kaj me čaka, in užitki v presenečenjih so 
bili tisto, kar me je spravilo v dobro voljo. Recimo, da slišim vprašanje: ‘Bi šla čez pol 
ure na morje?’ Če me postavite pred dilemo, ali naj zakompliciram zadeve in pade vse 
skupaj v vodo ali pa vzamem kopalke in brisačo ter se usedem v avto, bom z vese-
ljem izbrala drugo možnost. Življenje je tako lažje in lepše.« 

OSEBNA BILANCA PO VZORU RAČUNOVODSKE?

SUPERBILANCA

Preverite na superb.skoda.si

Spite več ali manj kot Bill 
Gates? Preživite v avtu 
več časa kot voznik relija? 
Prijatelje srečujete le še na 
obletnicah in pogrebih? Več 
berete službeno elektronsko 
pošto kot pravljice svojim 
otrokom? Ta in podobna 
vprašanja najdete na naslovu 
superb.skoda.si, kjer si lahko 
ustvarite bilanco trenutnega 
stanja porabe svojega časa. A 
to še ni vse! Ne boste izvede-
li le, koliko ur na leto prespite 
ali preživite s partnerjem, saj 
vam aplikacija omogoča tudi 
preprosto sestavljanje vaše 
idealne življenjske časovne 
bilance. Morda morate za to, 
da boste živeli bolj uravnote-
ženo, preprosto le spati kako 
uro manj. Ali pa več, seveda.
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0-7,2 l/100 km in 103-164 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična 
emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0125-0,0628x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00120 g/km, število delcev: 0,01-7,94. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

škoda.si

NOVI 
SUPERB
COMBI.

SIMPLY CLEVER



Šest Škodinih modelov do popol-
nosti obvladuje vse razsežnosti 
sodobne avtomobilske pokrajine. 
Citigo, Fabia, Rapid, Octavia ter Yeti 
in Superb – družina sega od urba-
nega malčka do vrhunske poslov-
ne limuzine, v katero je mogoče 
povrhu pospraviti še za skoraj dva 
kubična metra prtljage. 

ZA VSE POTREBE IN OKUSE

O pestrosti ponudbe priča tudi 
dejstvo, da vozila s krilato puščico 
merijo od 3,5 do skoraj 5 metrov, 
poganjajo pa jih sodobni agrega-
ti, ki zmorejo od 44 pa vse do 206 
kilovatov največje moči ter se po-
sledično lahko pohvalijo s pospe-
škom pod šest sekund do stotice 
in s hitrostmi do 250 kilometrov na 
uro. Rdeča nit vseh modelov sta 
poleg napredne tehnologije, izje-
mne prostornosti ter čistih, varčnih 
in zmogljivih motorjev predvsem 
visoka stopnja praktičnosti in upo-
rabnosti ter učinkovit stroškovnik. 

Kar zadeva široko uporabnost mo-
delov Škoda, je dejansko vse podre-
jeno sobivanju avtomobila in ljudi, 
ki ga uporabljajo v realnem svetu, 
ne na slikah katalogov. Zato ima 
vrhunski poslovni karavan Superb 
Combi poleg vseh najsodobnejših 
vozniških sistemov, izbranega usnja, 
610-vatnega zvočnega sistema Can-
ton in po želji tudi izjemnega motorja 

z 280 konji še vedno tudi kombinacij-
ski uporabnostni adut brez primere: 
po potrebi skoraj dva kubična metra 
prostora in štirikolesni pogon!  Viso-
ka zaveza k praktičnosti pa so mali 
izumi velikih mojstrov – Škodina po-
sebnost, Simply Clever rešitve: od 
priročnega strgala za led v pokrovu 
rezervoarja pa do koša za smeti, 
»garaže« za dežnik v vratih vozila 
ter nešteto tetris kombinacij s kljuki-
cami, mrežami in policami za pričvr-
ščevanje predmetov in organizacijo 
prostora v prtljažniku. 

DOBRA POSLOVNA ODLOČITEV

Si tudi to, kar voziš, to je dejstvo. 
In voziti novega Superba je danes 
nekaj, kar uspešnega podjetnika 
upravičeno naredi opaznega. Pa ne 
zaradi avtomobilskih metrov, tem-
več zaradi dejstva, da z izborom kaže 
svoja visoka merila in hkrati visoko 
mero poslovnega razuma. Omislil si 
je veliko limuzino izjemnega, s pe-
čatom slovenskega znanja opleme-
nitenega dizajna, visokega udobja in 
napredne tehnike, a pri tem sklenil 
pameten, pošten in pregleden posel. 
Saj veste, da kralja ne naredi krona, 
temveč srce. Enako velja za uspe-
šnega in spoštovanja vrednega di-
rektorja – ali direktorico.

Danes pripeljati Škodo na službeno 
parkirišče pač pomeni premišljeno 
investirati, razumeti bit poslovne 

mobilnosti in pomen učinkovitega, 
varnega, zanesljivega ter stroškovno 
preglednega in ekonomičnega voz-
nega parka. Da je Škoda znamka, ki 
je v vseh pogledih vredna zaupanja, 
potrjuje tudi dejstvo, da so sloven-
ski vozniki in stroka – avtomobilski 
novinarji najkredibilnejših domačih 
uredništev – Škodi zadnji dve leti 
zapored podelili laskavi naslov slo-
venski avto leta. Leta 2014 ga je do-
bila Octavia, leta 2015 Fabia. Večjega 
priznanja avtomobil v Sloveniji pač 
ne more dobiti. To pojasni veliko in 
razblini vse dvome. Poleg tega je 
Superb Combi leta 2014 postal tudi 
slovenski poslovni avto leta.

Škoda trden most zaupanja gradi ne 
le z odlično ponudbo vozil, ki stavijo 
na varnost in zanesljivost, ampak tudi 
s kakovostnimi servisnimi storitvami 
ter slovenskemu poslovnemu okolju 
prilagojeno finančno konstrukcijo 
nakupa in celotnega lastniškega stro-
škovnika. Kot na dlani se tako ponuja 
odgovor na vprašanje, zakaj bi se za 
Škodo odločil na primer odgovoren in 
racionalen predsednik uprave, uspe-
šen podjetnik ali komandir, ki se pri 
svojem gasilskem ali policijskem delu 
spoprijema s številnimi voznimi izzivi. 
Ne glede na to, ali se mora avtomobil 
v enem dnevu peljati od Ljubljane do 
Barcelone ali pa se uspešno bojevati 
za oprijem nekje sredi zimske gozdne 
ceste v Trnovskem gozdu, ima Škoda 
kaj ponuditi. 

Nova doba 
poslovne 
mobilnosti

Če pri poslu stavite na učinkovitost, finančno vzdržnost in napredek, pri tem 
pa ne pozabljate na čustva, se pustite do uspeha zapeljati zanesljivemu 
partnerju na štirih kolesih.

 BESEDILO: Karl Zajc
 FOTO: arhiv ŠKODA
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Superb NE POZABITE
• Zelo zmogljiv štirikolesni pogon je pri Škodi na vo-

ljo že za manj kot 20 tisoč evrov.
• Vsi modeli Škoda so izjemno varni, ocenjeni s peti-

mi zvezdicami evropskega varnostnega konzorci-
ja Euro NCAP.

• Vozila Škoda ponujajo napredne vozniške asi-
stente, ki so zmožni na primer s samodejnim par-
kiranjem in s sistemom za preprečevanje naleta v 
mestu prihraniti veliko stresa, časa in stroškov, z 
aktivnim radarskim tempomatom pa izjemno po-
enostaviti dolge avtocestne poti.

• Škoda zmore dosegati izpušne standarde Euro 6 
brez dragih hibridnih pogonskih sistemov in brez 
iskanja javnih delujočih električnih polnilnic. Poleg 
tega – kar je ključno v praksi – v realnem prometnem 
okolju s pomočjo izvedb tehnologij GreenLine in 
Green tec ponuja povprečno porabo goriva tudi pod 
pet litrov in pri tem za seboj na prevoženi kilometer 
pusti manj kot sto gramov ogljikovega dioksida. 

• Namesto baterije in elektromotorja je v najbolj 
ekoloških modelih Škoda na voljo visokotlačni 
rezervoar, v katerem je shranjen zemeljski plin 
(CNG). Ta ekološka pogonska alternativa omogo-
ča celo podvojen domet in izjemno poceni vožnjo. 
Od Berlina pa do jadranske obale se na primer 
pripeljete za 35 evrov, kar pomeni 100 kilometrov 
vožnje za dobre tri evre. Dokazano! Škodina po-
slovna mobilnost pa se začne pod cenovnim pra-
gom 8.000 evrov. Vredno razmisleka, kajne?

• Škodini karavani s svojo prostornostjo daleč pre-
segajo avtomobilsko povprečje. Fabia, Octavia in 
Superb v izvedbi Combi zmorejo skupaj prepeljati 
kar pet kubičnih metrov tovora. Povedano druga-
če: ti trije prtljažniki skupaj pogoltnejo za cel kom-
bi prtljage! Četudi je med osema manj kot poltretji 
meter prostora, pa zmore tudi prtljažnik pri urbani 
Fabii ob podrtih sedežih sprejeti skoraj 1,4 kubič-
nega metra prtljage.
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Ideal  BESEDILO: Ciril Komotar
 FOTO: Aljoša Rebolj

Kako dobro se obnese novi 
Superb za potrebe dela, družine 
in prostega časa sodobnega 
poslovneža? Odgovor smo poiskali 
pri Jasni in Juretu Trillerju, ki vodita 
ljubljansko podjetje IDentiks in sta 
hkrati več kot poslovna partnerja: 
sta tudi mož in žena, oče in mama. 
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Jasna in Jure sta prototip sodob-
nih poslovnežev, razpetih med 
vodenjem uspešnega družinske-
ga podjetja, ki se ukvarja z izdela-
vo kartic in kartično opremo, ter 
svojevrstnim izzivom vzgajanja 
dveinpolletnice in sedemletnika. 
Zahtevna poslovno-družinska 
kombinacija je kar klicala po olajše-
valnih okoliščinah.

PROČ S PREDSODKI
»Začetek ni bil lahek, najprej sem 
se morala osvoboditi predsodkov,« 
priznava Jasna. »Do tistega četrt-
kovega jutra, ko sva prevzela avto, 
sta bila Škoda kot znamka in Su-
perb kot avtomobil zame popolna 
neznanka, poleg tega pa sem bila 
doma in v službi že nekaj let obkro-

žena z vsemi prednostmi velikega 
enoprostorca. A v dobrem dnevu 
sem povsem obvladala Škodin je-
zik, začetni komunikacijski šumi pa 
so se razblinili v trenutku, ko sem 
na zadnji sedež prvič posadila oba 
otroka. Do takrat sem bila namreč 
vajena neprestanega čiščenja hrb-
tišča sprednjih sedežev in rahlo 
nadležnih potiskov drobnih nožic, 
ki so med vožnjo delovali kot nepri-
jetna masaža hrbta.«

Superb je torej najprej prepričal 
z enim najočitnejših adutov, iz-
jemno prostornostjo. S skupno 
dolžino skoraj pet metrov in enor-
mnim medosjem namreč očitno in 
radodarno presega meje srednje-
ga razreda, kar se najbolj pozna 

predvsem pri prostornosti druge 
sedežne vrste. Otroci, tudi večji, 
sprednjih sedežev z nogami ne 
bodo dosegli. In lahko si le mislite, 
kako so se enakega razkošja še isti 
dan razveselili Juretovi in Jasnini 
poslovni partnerji. Tovrstna pred-
nost v poslovnem svetu šteje, saj 
takšno udobje tudi pri veliko večjih 
in neprimerno dražjih avtomobilih 
nikakor ni samoumevno. Pa ne le 
to, Superb udobje druge vrste izko-
rišča tudi za implementacijo najso-
dobnejših tehnoloških rešitev.

POTUJOČA PISARNA
S pomočjo aplikacije Škoda Media 
Command se je informacijski tok 
obrnil. Včasih so klimatsko napravo, 
radio in preostalo zabavno-infor-

macijsko tehnologijo upravljali le ti-
sti spredaj, danes je položaj že lah-
ko obrnjen. Dostopna točka Wi-Fi v 
sodelovanju s pametnimi telefoni 
in tabličnimi računalniki nadzor pre-
naša tudi v drugo vrsto. In ne le da 
je tudi povezljivost s spletom lahko 
samoumevna, posebej razvite apli-
kacije (na primer WheatherPro za 
vremenske napovedi, Sygic z navi-
gacijskim sistemom ali Parkopedia 
za preverjanje prostih parkirnih 
mest v garažnih hišah) omogočajo 
zrcaljenje zaslona pametnega te-
lefona na zaslon informacijskega 
vmesnika avtomobila. Superb je 
tako rekoč čez noč postal vsestran-
sko povezljiv, povezava bluetooth, 
osnova v vsakem sodobnem avto-

mobilu, pa je obema podjetnikoma 
iz Ljubljane pomenila več, kot sta 
pričakovala.

»Bil sem navdušen. Glasnost je 
odlična, mikrofon dobro odziven, 
vse je povezano, stiki, zadnji klici, 
esemesi …,« našteva Jure, Jasna pa 
ga dopolni: »Poslovneži čas med 
vožnjo izkoriščamo tudi ali pred-
vsem za telefonske pogovore in 
tisti oguljeni rek, da je avtomobil 
potujoča pisarna, ker posel zares 
nikoli ne počiva, drži. Do zdaj sem 
uporabljala običajne slušalke, jih 
izgubljala, pogosto so se zavozlale 
ali pa sem jih kje pozabila. Priznam, 
telefon je bil največkrat v roki in jaz 
v navzkrižju z zakonom. Vsakokra-
tno samodejno vzpostavitev pove-

KAKO BO 
SUPERB 
ZADOVOLJIL 
VSESTRANSKO 
ZAHTEVNEGA 
VOZNIKA, 
KAKO SE BO 
OBNESEL 
PRTLJAŽNIK 
IN KAKO SE 
BOSTA NA 
DALJŠI POTI Z 
NOVIM AVTOM 
RAZUMELA 
OTROKA?

zave telefona z vozilom ob zagonu 
motorja sva tako oba sprejemala z 
navdušenjem. «

BREZ PRIPOMB
Jure, nekoč voznik karavana s 
športnim predznakom, je svojo 
pozornost najprej namenil videzu 
Superbove drzno oblikovane karo-
serije: »Privlačne, klinaste poteze v 
skladu s sodobnimi oblikovalskimi 
smernicami znamke so me dobro 
pripravile na razkošje kabine. Spre-
dnja maska, atraktivne LED-luči … in 
zatem kokpit! Sodoben, prestižen 
in v oblikovni harmoniji s karoserijo. 
Tudi ergonomskih pripomb nimam. 
Sedeži so nastavljivi v vse smeri. 
Kraljevsko! Tu so seveda še manjše 
podrobnosti, kot so pametni ključ in 
mrežice na zadnjih stranskih ste-
klih, ki so navdušile otroka.«

Superb premore skupaj kar 29 
Simply Clever rešitev. Prtljažnik je 
na primer opremljen z odstranljivo 
LED-svetilko in posebnimi pritrdišči 
za preprečevanje drsenja prtlja-
ge, sprednji sovozniški sedež se v 
enoprostorskem stilu poklopi ter v 
kabini sprosti prostor za tri metre in 
deset centimetrov dolge predme-
te, v vratcih rezervoarja za gorivo 
je skrito strgalo za led, v kabini je 
žep, namenjen tabličnim računal-
nikom, ki ga lahko dopolnjujeta dva 
posebna nosilca tablic (ali mobilnih 
telefonov), nameščena na nosilce 
vzglavnikov sprednjih sedežev. Po-
slovneži bodo cenili tudi 230-vol-
tno vtičnico, očetje, ki bi radi na 
morje odvlekli čoln ali prikolico, pa 
otročje lahko nameščanje (in po-
spravljanje) vlečne kljuke.

In osebna favorita našega poslov-
nega para? Jureta so navdušili sa-
modejno odpiranje prtljažnih vrat, 
ki ga sproži kretnja noge pod zad-
kom vozila, in dva dežnika (predho-
dnik je imel »le« enega), spravljena 
v posebnem utoru v sprednjih vra-
tih. Jasni je bilo všeč držalo za ste-
klenice med prednjima sedežema, 
v katerem se steklenica oziroma 
plastenka trdno zasidra in se ne 
premika niti takrat, ko želiš odvi-
ti zamašek. »Med elegantnejšimi 
rešitvami, ki so precej primerne 
predvsem za nežnejši spol, je tudi 
ključ,« omeni Jure še sistem KESSY 
za prostoročno odklepanje, zakle-
panje in zagon motorja. »Ko ženska 
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V primeru trenutne nepozornosti po dolgem dnevu vožnje 
bo Superb ob nevarnosti trka zavrl sam, ob nevarnosti 
naleta od zadaj tudi samodejno zategnil varnostne pasove 
in ob nenamerni menjavi voznega pasu prijazno opozoril z 
nežnim piskanjem. In če bo zares nujno, bo pri (pre)zahtev-
nih parkirnih manevrih volan obračal sam.

Zahtevnejši kupci lahko svojega Superba ne glede na ka-
roserijsko izvedbo obogatijo s športnim paketom. Superb 
SportLine se lahko pelje na posebej zanj ustvarjenih 18- ali 
19-palčnih črnih litih platiščih in je za kar 15 milimetrov 
bližje tlom, stekla so od stebrička B naprej zatemnjena. V 
kabini kraljujejo športni sedeži. SportLine ima elektronsko 
zaporo diferenciala in izboljšano funkcijo XDS+. Del stan-
dardne opreme je tudi izbira voznega profila Drive Mode 
Select. Na voljo je z vsemi Superbovimi pogonskimi agre-
gati razen vstopnega bencinskega in dizelskega motorja.

Sistem dinamičnega prilagajanja podvozja DCC vozno udobje tako 
v karavanu kot limuzini popolnoma prilagodi željam voznika in 
potnikov ali pa vlogo prilagajanja glede na vozne razmere in podlago 
prevzame popolnoma samoiniciativno. V najudobnejšem načinu je 
blaženje zgledno in na ravni prestižnih limuzin razreda višje, v špor-
tnem načinu bo uživanje v zavojih na zavidljivo visoki ravni.

Dežnika v sprednjih vratih? Seveda. Odpiranje prtljažnika s premi-
kom stopala pod zadek vozila? Se razume. Upravljanje interak-
tivnega vmesnika z zadnjih sedežev? Tudi! 230-voltna vtičnica 
in USB-vhodi v drugi vrsti? Da. Posebna plastična pomagala v 
prtljažniku za preprečevanje nadležnega drsenja prtljage in obve-
zno strgalce za stekla v pokrovčku posode za gorivo? Karavan in 
limuzina sta dobesedno prepredena z 29 Simply Clever rešitvami! 

Medtem ko enormno 660-litrsko izhodišče postavlja 
nova merila med družinskimi vozili, skoraj dva kubična 
metra razpoložljivega prostora ob podrtih sedežih 
druge vrste poleg tekmecev odpihne tudi vsakršne 
pomisleke v povezavi z uporabnostjo. Najzahtevnejši 
bodo cenili tudi velik kot odpiranja prtljažnih vrat, 
zlaganje sovozniškega sedeža pa omogoča prevoz 
predmetov, dolgih do treh metrov in decimetra.

Vstop v svet skoraj petmetrskega družinskega avtomobila z neverjetno 
velikim prtljažnikom in sodobnim 1,4-litrskim turbobencinskim motorjem se 
začne že pri manj kor triindvajsetih evrskih tisočakih. Vrhunec ekonomičnosti 
predstavlja Superb Combi z 1,6-litrskim dizlom, 88 kilovati največje moči in 
komaj štirilitrsko povprečno porabo – zanj boste odšteli 25.177 evrov. 
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enkrat spravi ključ v torbico, traja 
precej dolgo, da ga spet najde. Vsaj 
pri nas je to znanstvena fantasti-
ka. Torej je ta rešitev odlična, saj je 
ključ mirno lahko ves čas v torbici.«

VAM NA USLUGO
Superb pa premore tudi zajetno 
mero elektronske inteligence, ki ne 
rešuje le pločevine, ampak tudi ži-
vljenja. Vseh asistenčnih sistemov 
je kar 25. Izstopa predvsem aktivni 
radarski tempomat s samodejnim 
prilagajanjem vozilom spredaj. Ta 
v sodelovanju s samodejnim ak-
tivnim zadrževanjem vozila na vo-
znem pasu v primeru voznikove 
nepozornosti tvori osnovo za Ško-
dino svetovno premiero – sistem za 
povsem avtonomno vožnjo v gneči. 
Sodelovanje omenjenih sistemov 
ne pomeni le vrhunske aktivnovar-
nostne zaščite, ampak je zagoto-
vilo za občutno manj naporne dru-
žinske ali poslovne poti. 

Seveda se seznam pomagal nada-
ljuje: Superb se zna v primeru voz-
nikove popolne neodzivnosti, na 
primer zaradi zdravstvenih težav, 
samodejno upočasniti, se uma-
kniti na rob vozišča in vklopiti vse 
štiri smerne utripalke, s samodej-
nim zaviranjem se zna odzvati ob 
nevarnosti trka ter tako zmanjša 
ali celo povsem prepreči posledice 
prometnih nesreč, zna opozarja-
ti in samodejno zavreti v prime-
ru nevarnosti naleta od zadaj ob 
vzvratnem zapuščanju parkirnega 
prostora, brati prometne znake … 
Elektronska vojska dragoceno vse-
bino vozila ščiti tako učinkovito kot 
še nobena Škoda.

PO DELU – ODDIH
Čas je za zadnje tri kritično pomemb-
ne preizkuse: kako bo Superb zado-
voljil vsestransko zahtevnega voz-
nika, kako se bo obnesel prtljažnik in 
kako se bosta na daljši poti z novim 
avtom razumela otroka?

»Krajši oddih ali daljše počitnice, ni 
pomembno. Takrat od avtomobila 
pričakujem največ. Poslovne poti 
in vsakdanja opravila običajno ne 
predstavljajo resnejšega preizkusa 
vozne dinamike ali potrpežljivosti 
otrok, ki se jim tako ali tako vsaka 
vožnja zdi predolga. Pot od doma 
do našega morskega cilja je sicer 
trajala le deset minut manj kot po 
navadi, pa vendar se je zdelo, da 

smo prišli še enkrat hitreje kot sicer. 
Občutek vara in vem, zakaj. Udobje, 
ki ga ponuja Superb, sem pa štejem 
tudi odlično zvočno izolacijo, je iz-
redno. In otroka, predvsem sede-
mletni sin, sta bila navdušena. Nad 
vsem prostorom, tehnologijo, zmo-
gljivim dizelskim motorjem (testno 
vozilo je poganjal dizelski štirivalj-
nik s 140 kilovati največje moči ter 
400 njutonmetri največjega navo-
ra) in mamo na sopotniškem sede-
žu, ki se je od začetne zadržanosti 
že nagibala k resnemu razmisleku 
o nakupu. Osebno so me vozne 
lastnosti prevzele – češki dolgin se 
je nagibal manj, kot sem pričakoval, 
in vztrajal v smeri še dolgo zatem, 
ko bi morale pnevmatike po vseh 
pravilih fizike popustiti. Ob vsem 
tem pa se posadki sploh ni zdelo, 
da peljemo relativno hitro. Nisem 
strokovnjak, a zasluge pripisujem 
tudi uporabi športnega voznega 
progama. Pa pametni tempomat! 
Vse se je dogajalo brez sunkovite-
ga zaviranja, na avtocesti praktično 
nisem imel dela,« pravi Jure.

»Ko smo ujeli pred nami vozeče 
vozilo, je Superb enostavno poča-
si zaviral, držal varnostno razdaljo, 
ki sem jo nastavil, ko se je vozilo 
umaknilo, pa nadaljeval do svoje 
potovalne hitrosti. Krasno. Spraše-
val sem se, kaj naj počnem z noga-
mi,« v smehu pripoveduje Jure, ki 
ne skriva, da ga je Superb na cesti 
povsem prepričal. Zakaj? Tudi zato, 
ker so Škodini testni vozniki z njim 
na poti do serijske proizvodnje pre-
vozili več kot milijon testnih kilome-
trov; ker je, tudi zaradi modularne 
platforme MQB, za 75 kilogramov 
lažji od prejšnje generacije; ker je 
karoserija bolj vzvojno toga in ker 
inteligentni sistem za dinamično 
uravnavanje podvozja DCC dejan-
sko zagotavlja veliko razliko med 
posameznimi voznimi programi. V 
športnem načinu Superb stoično in 
z veliko lahkotnostjo prenaša hitro 
odpeljane zavoje, s podporo naju-
dobnejše nastavitve pa blaži grbine 
in luknje z odličnostjo dva- ali celo 
trikrat dražjih poslovnih limuzin viš-
jega razreda. Juretova zahteva po 
brezhibnem zagotavljanju dvojne-
ga značaja vozila je bila uslišana. 

Kaj pa prtljažnik? »Ko sva pred sabo 
zagledala 625-litrsko brezno, sva 
v hipu, vsak pri sebi, ponovno pre-

Sodobni avtomobil je pisarna, to je dejstvo. In 
Superb je na to pripravljen bolje kot drugi. V 
kabini je na voljo 230-voltna vtičnica, zato pol-
njenje različnih električnih porabnikov ne bo te-
žava. V sprednjih vratih sta posebna utora z de-
žnikoma – dež ne bo več presenečenje, le mokra 
okoliščina, za katero ima Superb vedno odgovor. 
V velikem hlajenem predalu sredinskega grebe-
na je skrit poseben žep, namenjen spravljanju 
tabličnega računalnika, mogoče je tudi dokupiti 
posebno držalo, ki ga uporabnik namesti bodisi 
na nosilce vzglavnikov sprednjih sedežev bodisi 
na zložljivo sredinsko naslonjalo v drugi sede-
žni vrsti. Poslovna garderoba lahko svoje mesto 
najde tudi v dvojnem dnu prtljažnika – bojazni, 
da bi se zmečkala, ni.

Poleg dostopa do spleta in zrcalne preslikave 
telefonskega zaslona pri posebej razvitih aplika-
cijah, kompatibilnih z operacijskima sistemoma 
iOS in Android, kot so WeatherPro (spremljanje 
vremena), Sygic (navigacijski sistem) ali Parkope-
dia (preverjanje razpoložljivosti parkirnih mest), 
ponuja Superb tudi aplikacijo Škoda Media Com-
mand, ki potnikom v drugi vrsti omogoča upra-
vljanje navigacijskega sistema, radia ali klimatske 
naprave kar z lastnim telefonom ali tabličnim ra-
čunalnikom. Sistem SmartGate pa lahko potniki 
ali voznik izkoristijo za sprotno spremljanje šte-
vilnih podatkov o vozilu na telefonu ali tablici s 
pomočjo posebej za to razvitih (hišnih) aplikacij. 
Več na strani 55.

SIMPLY CLEVER POSEL

POVEZLJIVOST PRIHODNOSTI  
STVAR SEDANJOSTI
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Klinaste poteze samozavestno 
oblikovane karoserije nakazu-
jejo na (po želji) oster značaj 
vozila. Superb je tudi znanilec 
Škodine prihodnosti – številna 
oblikovna izhodišča bodo pov-
zele tudi druge nove Škode.

Motorji, petino varčnejši kot pri prejšnji 
generaciji, se kupcem prilagajajo z od 92 do 
206 kilovati največje moči. Dizelski motor s 
140 kilovati največje moči in 400 njutonme-
tri največjega navora za razvajanje z vrhun-
skimi zmogljivostmi, ki sta ga preizkusila 
Jasna in Jure, zahteva le 4,1 litra goriva na 
sto kilometrov. 

Voznika in potnike varujejo napredni 
aktivnovarnostni sistemi, med katerimi 
izstopajo aktivni tempomat s samo-
dejnim prilagajanjem prometu, sistem 
popolnoma avtonomne vožnje v gneči 
in sistem samodejne zaustavitve vozila 
v skrajnem primeru zdravstvenih težav 
voznika. 

Z odločitvijo za prestižno poslovno 
limuzino se kupec ne odreče uporabnosti 
ali prostornosti prtljažnika. Ta v osnovi 
ponuja kar 625 litrov prostora (le 35 manj 
kot karavan), odpiranje pa je kombilimu-
zinsko – torej skupaj z zadnjim steklom. 
Dostop je tako olajšan in v vsakem 
primeru bistveno bolj preprost kot pri 
klasičnih limuzinah.

V drugi vrsti, ki v kot pospravi vse tekmece sre-
dnjega razreda (in mimogrede še razreda višje), 
je centimetrov v vse smeri na pretek. Najbolj 
izstopa prostor za kolena (157 milimetrov), zaradi 
katerega se otroškim nogam ne bo uspelo dota-
kniti hrbtišč sprednjih sedežev, prijetno pa bodo 
presenečeni tudi s prostorskim razkošjem zasuti 
poslovni partnerji.

Superb, ne glede na karoserijsko izvedbo ali razred, v katerem je, 
sodi med najvarnejše avtomobile. Medtem ko pri pasivni varnosti 
prevladuje pomirjujoč podatek o kar devetih serijskih varnostnih 
blazinah, je bogata založenost z aktivnovarnostnimi pomagali ti-
sta, s katero najbolj prepriča. Med 25 asistenčnimi sistemi izstopajo 
sistem za popolnoma avtonomno vožnjo v gneči, aktivni tempo-
mat, sistem za nadziranje okolice vozila pri vzvratnem zapuščanju 
parkirnega mesta, sistem za samodejno ustavljanje v primeru voz-
nikove neodzivnosti (bodisi sistem za samodejno zaviranje do po-
polne ustavitve pri manjših hitrostih bodisi sistem za preprečeva-
nje naleta, ki tudi pri večjih, celo avtocestnih hitrostih sproži zavore, 
da se vozilo izogne trku), ESP z večnaletno zavoro za samodejno 
zaviranje po morebitnem trku, sistem za izdatno ščitenje potnikov 
s samodejnim zategovanjem varnostnih pasov v primeru neizogib-
nega trčenja in še bi lahko naštevali.

UČINKOVITA PASIVNA IN AKTIVNA VARNOST

računala, kaj vse bomo lahko vzeli 
s seboj. Je že res, da bi nam kot dru-
žini morda bolj ustrezal karavanski 
zadek, zaradi česar bi bila naložena 
prtljaga lažje dostopna, pa vendar 
sem bila presenečena nad količino 
prtljage, ki jo je sprejela limuzina. 
Morda je bil to še zadnji in odloču-
joči argument, zaradi katerega sem 
dokončno stopila na Škodino stran, 
medtem ko so me tam že lep čas ča-
kali mož in otroka. Sin je, mimogre-
de, že povsem odločen, da bo, ko bo 
velik, vozil Škodo,« se smeje Jasna.

KONČNA OCENA
Superb je z zadanimi izzivi opravil 
z desetko. Dva zahtevna, na vseh 
ravneh tesno povezana uporabni-
ka sta mu naložila številne bolj in 
manj zahtevne naloge. Uspešen je 
bil v vlogi poslovnega vozila – v ka-
teri je prepričal z vzorno povezljvo-
stjo, udobjem in mogočno prezen-
co –, enako dobro pa se je znašel 
tudi pred družinskimi zahtevami, ki 
jih je najtežje zadovoljiti prav v času 
počitnic. Ravno takrat je avtomobil 
pod največjim drobnogledom ter 
obremenjen z velikimi pričakovanji, 
povezanimi z uporabnostjo, varč-
nostjo, varnostjo, zanesljivostjo in 
ne nazadnje tudi s prtljago.

Ob vsem tem neprecenljivo veli-
ko pomeni dejstvo, da je ponudba 
opreme in motorjev razvejena kot 
le redkokatera v avtomobilskem 
svetu. Superba lahko poganja kar 
osem različno zmogljivih motor-
jev – pet bencinskih in trije dizel-
ski. Prav vsi izpolnjujejo zahtevne 
okoljske standarde Euro 6, ponuja-
jo pa razpon zmogljivosti med 92 in 
206 kilovati največje moči ter so v 
primerjavi s predhodno generacijo 
v povprečju kar 20 odstotkov zmo-
gljivejši, a hkrati tudi varčnejši.

Si še kdo upa trditi, da novi Superb 
ni ideal, pretvorjen v avtomobil-
sko realnost – dostopen in prila-
gojen izjemni raznolikosti potreb 
neskončno zahtevnih kupcev? 
Popolno predanost poslovnim 
uporabnikom združuje z doslednim 
postavljanjem tehnoloških smer-
nic. In vse to pod okriljem cenovne 
dostopnosti in najpopolnejše ak-
tivnovarnostne palete v zgodovini 
znamke Škoda povezuje z oblikovno 
popolnostjo in vsestransko brez-
kompromisno podrejenostjo družini. 

Superb je (ne glede na karoserijsko izvedbo) na voljo s šestnajstimi 
pogonskimi kombinacijami. Raznolika izbira je v osnovi sestavljena 
iz petih bencinskih motorjev z zmogljivostmi med 92 in 206 kilovati 
največje moči ter treh dizelskih alternativ z močjo 88, 110 ali 140 ki-
lovatov. Končno število omenjenih šestnajstih različic kajpak pogo-
juje tudi kompatibilnost s samodejnimi DSG-menjalniki. Vsi motorji 
izpolnjujejo okoljski standard Euro 6.

»MAŠINA«
V ŠPORTNEM 
NAČINU 
SUPERB 
LAHKOTNO 
PRENAŠA 
HITRO 
ODPELJANE 
ZAVOJE, S 
PODPORO 
NAJUDOBNEJŠE 
NASTAVITVE PA 
BLAŽI GRBINE 
IN LUKNJE Z 
ODLIČNOSTJO 
LIMUZIN 
VIŠJEGA 
RAZREDA. 

Superb GreenLine 1.6 TDI/88 kW v povprečju porabi le 
3,7 litra dizelskega goriva na sto kilometrov in v zrak 
izpusti 96 gramov CO2 na prevoženi kilometer v limuzinski 
ter 97 gramov v karavanski različici. Da mu uspe doseči 
obljubljene vrednosti, so inženirji s pomočjo vetrovnika 
poskrbeli za dodatne karoserijske prilagoditve. Tu so še 
gume z majhnim kotalnim uporom, sistem start-stop ter 
rekuperacija zavorne energije, ki se uporablja za napajanje 
električnih porabnikov. 



Marko 
Jevtič 
Tisti slovenski oblikovalec, ki je poskrbel za revolucijo v 
videzu vozil blagovne znamke Škoda. 

 BESEDILO: Matjaž Korošak
 FOTO: Bor Dobrin
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Marku Jevtiču ni bilo na poti do uspeha podarjeno 
prav nič, zato se njegov življenjepis bere kot zgod-
ba o izjemni odločenosti in neomajni prepričanosti 
o lastnih sposobnostih. Na likovno akademijo je 
moral v Benetke, potem ko so ga v Ljubljani odslo-
vili. In opravil – pa čeprav v drugo – je tudi spreje-
mne izpite na podiplomskem študiju transportne-
ga oblikovanja v Pforzheimu in se nato leta 2002 
zaposlil v koncernu Volkswagen. Njegove poteze 
so izrisale Touarega druge generacije ter šesto in 
sedmo generacijo Golfa, ko je presedlal k Škodi, pa 
je kot »senior exterior designer« vtisnil svoj pečat 
prenovljenemu Yetiju, novi Fabii, Fabii R5, konceptu 
Vision C in novemu Superbu. 

Kljub temu – ali pa ravno zaradi tega – je Marko Jev-
tič prijeten in sproščen sogovornik. Brez zadržkov 
prizna, da je eden tistih, ki imajo avtomobile pre-
prosto – radi. Rad se z njimi vozi, rad jih opazuje, rad 
jih preizkuša. Skratka, avtomobilski navdušenec, 
ki svojega dela ne jemlje preveč resno in se na ta 
račun prav rad pošali. Sproščenost in zmerna doza 
samozavesti sta tisto, s čimer sogovornika takoj 
prepriča. In potem še nalezljiv smeh … 

V Ljubljani ste preživeli mladost, najstniška leta … 
Se sem pogosto vračate?
Oh, seveda, pridem dvakrat, trikrat na leto. Tu so 
starši pa sestra, prijatelji, znanci … Sicer to ni moje 
rodno mesto (rojen je na Reki, op. a.), ampak vsa 
najlepša leta sem preživel tukaj, vse do odhoda na 
študij v Benetke. Najlepša leta mojega življenja so 
bila res najstniška leta v Ljubljani. Nobenih skrbi, 
starši so plačevali račune, moral sem samo hoditi 

v šolo – kar mi ni šlo najbolje, razen seveda risanja 
(smeh).

Živite v Pragi in se na delo v Mlado Boleslav, kjer 
je sedež Škode, vsak dan vozite. Zakaj Praga? 
Praga je zame ena najlepših srednjeevropskih 
metropol. Tu sta ji blizu le še Dunaj in Budimpešta. 
Dunaj je morda bolj mogočen, Budimpešta večja. 
Nobeno izmed teh mest pa nima tako krasne sre-
dnjeveške arhitekture kot ravno Praga. 
 
Praga je res nekaj posebnega, tudi zelo internaci-
onalna, veliko je novih informacij. In če me vpraša-
te, če je življenje v Pragi bolj zabavno, kot je bilo v 
Braunschweigu – ja, seveda (smeh). Ampak tudi v 
službi  je krasen izbor različnih narodnosti, čudovi-
tih ljudi, s katerimi se lahko družiš in takoj najdeš 
prijatelje, saj je oddelek za dizajn vedno najbolj 
mednaroden v podjetju. Tu je ogromno zanimivih, 
tebi podobnih ljudi in potem gre samo še za to, s 
kom se lažje pogovarjaš in raje družiš.

Ste si vedno želeli delati to, kar počnete zdaj, to-
rej oblikovati avtomobile?
Od nekdaj sem hotel biti avtomobilski dizajner. 
Nekako tako je, kot bi od nekdaj želel biti pilot nad-
zvočnega letala – ali še več, astronavt, pa bi bil na 
koncu pilot airbusa in bi bil s tem čisto zadovoljen. 
Tako bi bil tudi povsem zadovoljen s službo v indu-
strijskem dizajnu, saj se mi je že uresničitev te že-
lje zdela skoraj nedosegljiva. No, pa še sprejeli me 
niso na fakulteto v Ljubljani! Ja, res, očitno imajo 
v Ljubljani drugačne, višje standarde za sprejem. 
Zaradi tega pa danes nisem prav hudo žalosten. 

Iskal sem pač prvo primerno fakulteto za študij in jo 
našel v Benetkah, kjer sem študiral dekoracijo. Ne, 
nisem delal prtičkov in izložbenih oken, kot bi kdo 
mislil – to je pač neka srednja pot med industrijskim 
dizajnom in umetnostjo. Z avtomobilskim dizajnom 
sem se srečal proti koncu študija, ko je bil v Ljubljani 
Fordov oblikovalski natečaj, pri katerem sem prek 
Georga Gedla prišel v stik z Robertom Lešnikom. In 
ko sem videl skice, me je kar vrglo. Vedel sem – to 
je to. Edina možnost nadaljevanja je bil zame Pfor-
zheim, kjer mi je uspelo v drugem poskusu. In drugo 
je zgodovina!

Zakaj avtomobili?
Zame je avto lahko vse, od načina transporta od 
točke A do točke B pa do skulpture s karakterjem. 
Zame mora biti majhen avtomobil tak kot Fabia, pri-
jazen, malce nesramen, dinamičen. Večji avtomobil, 
kot je na primer Superb, pa mora biti bolj resen, bolj 
linearen, bolj pojaven, celo malce aroganten. Tako 
pač je, če si v višjem razredu. In Superb je. 

Iz Volkswagna, kjer ste začeli, ste pred petimi leti 
odšli k Škodi.
Po spletu okoliščin sem pristal pri Volkswagnu, da, 
in tam sem ostal kar osem let. Potem pa sem po-
treboval izzive, nekaj novega. A to je bilo sredi prve 
krize, tako da prav dosti ponudb takrat niti ni bilo. 
Nato je prišel prvi kontakt iz Škode, začeli smo se 
pogovarjati in stvar je postajala vse bolj konkretna. 
Šefa oblikovanja Jozefa Kabana sem poznal že od 
prej, vedel sem, da je kreativen, da je dober dizajner, 
da se zna boriti za svoje delo. In odločitev potem 
sploh ni bila tako težka. 

Kaj vas navdihuje pri delu?
Tukaj bom ostal nekoliko skrivnosten. Lahko sem 
povsem utrujen, v stresu in znerviran, pa sedem za 
mizo, začnem risati in ideje kar letijo. Po drugi strani 
pa sem lahko miren in umirjen, pa imam nekaj dni 
ali kar ves teden blokado. To se mi je vedno zdelo 
zanimivo – od kod pridejo vse te ideje. Temu delu 
procesa bi lahko rekel kreativa, ne maram pa pri tem 
uporabljati besede umetnost. Kaj pa je neposredno 
inspiracija, navdih …? Pravzaprav vse, od industrij-
skega dizajna, mode, arhitekture do avtomobilov 
samih. Od kod pa potem pridejo ideje – no, tega pa 
tudi sam ne vem (nalezljiv smeh).

Rojeni ste na Reki. Še hodite na dopust kam v bli-
žino rodnega kraja? Kje se sprošča in pripravlja na 
nove izzive tak kreativec?
Starša sta iz Lovrana, ampak že pred mojim prvim 
letom smo se odselili v Idrijo in potem v Ljublja-
no. Kot otrok sem imel obe babici v Lovranu, tako 
da sem bil vsako leto vsaj kak mesec dni tam. Zelo 
rad tudi smučam in kolesarim, ampak Mediteran mi 
ogromno pomeni. Mimogrede – Čehi imajo izjemno 
radi Hrvaško pa tudi Slovenijo. Skoraj nobenega 
Čeha ne poznam, ki še ne bi bil v Sloveniji. Ja, ima-
jo poseben odnos do nas. Bi kar rekel, da nas imajo 
radi.

Oblikovalska študija Vision C predstavlja začetek 
Škodinega novega oblikovalskega jezika ...
Seveda. Če je bil na primer Vision D pred štirimi leti 
znanilec nečesa novega, prvega koraka naprej pri 
formalnem oblikovalskem jeziku Škode, in znani-
lec Octavie, je Vision C drugi korak. Je ambasador 
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novega oblikovalskega jezika. Vision D je bil torej 
evolucija, medtem ko so Vision C ter za njim nova 
Fabia, Superb in veliki SUV, ki prihaja, skoraj revolu-
cija. Škodini avtomobili bodo odslej bolj emocional-
ni, bolj skulpturalni. In Vision C je bil znanilec tega v 
zelo ekstremni obliki.

Več emocionalnosti pa verjetno ne bo šlo v ško-
do tradicionalnih vrednot Škode – praktičnosti in 
funkcionalnosti?
Morda je bil v preteklosti nakup Škode res pred-
vsem racionalen, čeprav so bile tudi izjeme, kot je 
na primer aktualni Yeti. Dejstvo pa je, da se je zdaj 
zgodil največji preskok ravno v emocionalnosti di-
zajna. Navsezadnje oblikovanje pravzaprav prodaja 
avtomobil. To je ljubezen na prvi pogled, ki izvira iz 
zunanjosti. A treba je poudariti, da nismo pozabili 
naših osnovnih kvalitet – funkcionalnosti in prak-
tičnosti. Pri uporabnosti in praktičnosti avtomobila 
smo najmanj ostali na istem ali pa vse te elemente 
celo še izboljšali. Tako smo pri Fabii, Octavii in Su-
perbu postali absolutno merilo stvari v konkurenci. 
Vedno si prizadevamo, da ostajamo povsem v vrhu 
razreda po notranjih merah in prtljažniku.

Sodelovali ste tudi pri projektu novega dirkalni-
ka Fabia R5.
Pri tem avtomobilu smo se res potrudili in mu po-
skusili dati poseben karakter. Pred tem smo pri dir-
kalnikih samo dodajali in odvzemali. In ker sem sam 
tudi velik motošportni navdušenec, sem se izredno 
veselil tega izziva in navdušen sem, kako je zdaj R5 
videti. Zelo prepoznaven je, tudi glede na WRC-dir-
kalnike.

Zdi se zanimivo, da bi športno filozofijo z dirkal-
nika Fabia R5 prenesli na verzijo RS. 
Mogoče (skrivnosten smeh)! No, to je že malo pro-
duktnega marketinga, kar ni čisto moja domena. 
Ampak če me vprašate, ali bi želel delati Fabio RS: 
ne, seveda ne (smeh)! Šalim se – normalno, da bi! 
Mi v dizajnu bi Fabio RS seveda z veseljem naredili. 
Ampak treba je tudi vedeti, da imamo zdaj pri Fabii 
zadnje generacije poleg številnih zanimivih mo-
žnosti individualizacije zunaj in znotraj v ponudbi 
tudi verzijo Monte Carlo. Ta je zame izvedba, ki je 
vsaj na pogled tudi že blizu RS.

Kateri model iz bogate zakladnice blagovne 
znamke Škoda je na vas naredil največji vtis?
Obstaja cel spekter oblikovalcev, od tistega, ki po-
zna vsak vijak v zgodovini, in to na vsakem modelu, 
pa do človeka, ki odpre motorni pokrov, pa ne ve 

VEČJI AVTOMOBIL 

MORA BITI BOLJ 

RESEN, BOLJ 

LINEAREN, 

BOLJ POJAVEN, 

CELO MALCE 

AROGANTEN. TAKO 

PAČ JE, ČE SI V 

VIŠJEM RAZREDU. 

IN SUPERB JE.

natančno, kaj je blok motorja. Sam bi se dal nekam 
v sredino. Tudi sam nisem sedel pred knjigo in pre-
študiral zgodovine vsake znamke, za katero sem 
delal. Poznavanje je prišlo s časom. Dlje ko sem bil 
pri znamki, bolje sem jo poznal. To se je zgodilo z 
ogledom muzeja, dogodki, projekti … Če me vpra-
šate, ali je zgodovina pomembna, vam bom odgo-
voril, da zagotovo je. Če me vprašate, ali bomo pri 
Škodi neposredno citirali zgodovino, pa mislim, da 
ne. Ampak še vedno je tu cel spekter možnosti, ki 
so nekje vmes – od povsem retro oblikovanja pa do 
tega, da bi kak zgodovinski model sodobno inter-
pretirali. 

No, name je največji vtis zagotovo naredila Fabia I, 
ki se mi zdi neverjeten avto. Še danes deluje sve-
že, razen nekaj podrobnosti. Potem je tu še odprta 
Škoda 1100 OHC, dvosed, roadster, krasen avto iz 
petdesetih let. Ko sem ga videl, mi je čeljust padla 
na tla. Prav nerodno mi je bilo, da ga nisem poznal. 
In seveda še predvojni Superb, vsekakor.

Koliko svobode in ustvarjalnosti pa vam omogo-
ča naziv »senior designer«? Ste bolj vpeti v vo-
denje in organizacijske procese ali v kreativo?
Odvisno seveda od projekta. Sicer smo organizi-
rani tako, da imamo poleg Jozefa Kabana, ki vodi 
naš oblikovalski oddelek, še šefa zunanjosti in no-
tranjosti. Pa seveda še dve vodji skupin s stalno 
posadko. V mojem primeru pa ni tako. Z Jozefom 
sem se dogovoril drugače, saj mi je sam rekel, da 
želi, da delam samostojno, kreativno. To zame ni 
nič narobe, vsaj dokler še lahko. Ko bom stara sa-
blja in ne bom več dovolj originalen, se bom morda 
bolj ukvarjal z organizacijo. Tudi to je lahko zabav-
no. Ampak če me vprašate, ali sem raje na kakšnem 
dolgem sestanku, ki je lahko tudi zelo produktiven, 
ali rišem za mizo in mi nihče ne gleda pod prste, 
imam še vedno raje slednje. 

Kaj vozi Marko Jevtič? Zagotovo Škodo …
Oja, Škodo, seveda, in to Superba. Ampak ne zadnjo 
generacijo, ta šele prihaja. Superb je zame sicer 
skoraj prevelik, saj živim v Pragi z dekletom. Je pa 
fino, da lahko vanj potisnem gorsko kolo, saj res rad 
kolesarim. 

Za konec: s čim se ukvarjate zdaj?
O tem povsem novem projektu seveda ne smem 
govoriti. Drugi projekt, velik SUV, pri katerem sem 
nekaj časa sodeloval, pa je že proti koncu faze obli-
kovanja. 
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Predstavljajte si avtomobil, ki zmore brez težav služiti 
kot prvi steber službene mobilnosti v praktično vseh 
poklicnih panogah. Povrhu izstopa še z varnostjo in z 
vsemi naprednimi vozniškimi asistenti, ki iz dolgih kilo-
metrov brišejo stres in povečujejo udobje. Da, za vola-
nom dobrega službenega avtomobila lahko vsakdanje 
delo dejansko postane celo navdih z veliko pozitivne 
motivacije. 

Tako vsestransko uporabnih avtomobilov z zmerno in 
dostopno cenovno pozicijo na cestah ni veliko. Obstaja 
pa ime, ki se mu je v manj kot desetletju uspelo otresti 
predsodkov in na krilih svojega uspeha prevetriti raz-
mišljanje ter obrniti kompas v smer avtomobilske raci-
onalnosti. Da, Škoda Octavia je ta izjemni avtomobil, ki 
razume, kaj res pomeni delati.

Octavia je rešitev po meri najrazličnejših podjetij, zavo-
dov ter drugih služb z zahtevno in kompleksno logisti-
ko. Praktično ni poklica, v katerem ne bi zmogla ponuditi 
vsaj petih adutov več od sivega povprečja, ki vozne par-
ke v naši deželi še vedno prepogosto sestavlja zgolj po 
premici popustov, brez poslovnega ozadja vzdrževanja 
voznega parka, brez vprašanj o varnosti, zmogljivostih 

in ekoloških alternativah. Gre za izjemno univerzalen 
avtomobil, ki zmore tisoč in eno nalogo. Podjetnik, tr-
govski potnik, policist, gozdar, veterinar, taksist … Veliko 
je pozitivnih zgodb, prepeljanih z Octaviami, in še več, 
na milijone, je zanesljivo prevoženih kilometrov, katerih 
rdeča nit so odlična mehanika, natančna vodljivost in 
energijska zmernost! 

Sila resen preizkus vzdržljivosti tega avtomobila je tudi 
službovanje v vlogi policijskega patruljnega vozila. Tam 
ni predaha. Vsak dan, vseh 24 ur in vseh 365 dni v letu 
mora biti avtomobil v dobri kondiciji. Samo v slovenski 
policiji služi 148 Octavij. Njihova povprečna starost je 7,7 
leta, njihova povprečna kilometrina pa v tem trenutku 
znaša 230.563 prevoženih kilometrov na vozilo. Če to-
rej razmišljate o zanesljivem in prostornem avtomobilu, 
pomislite: preko 34 milijonov kilometrov so z vsemi Ško-
dami v službi reda in miru slovenski policisti naredili po 
naši deželi, kar pomeni, da bi s temi 148 avtomobili lah-
ko kar 850-krat obkrožili ekvator. Impresivno, mar ne? 

Če se še vedno sprašujete, zakaj Octavia sodi na vaše služ-
beno parkirišče, je tu deset asov, s katerimi to vozilo števil-
nih obrazov zmaguje v partiji mobilne učinkovitosti.

Vsestranski 
talent Prilagodljivost vsem željam, potrebam, okusom in 

finančnim zmožnostim je ena najpomembnejših 
postavk dobrega službenega avtomobila. Octavia 
je lahko vse, kar si želite.

 BESEDILO: Karl Zajc
 FOTO: Bor Dobrin in arhiv ŠKODA
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ODLIČNO RAZMERJE MED 
KAKOVOSTJO IN CENO
Octavia uteleša bit znamke Ško-
da, kar pomeni, da s tehnologijo, 
udobjem in oblikovanjem ponuja 
najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno. Igra z odprtimi kartami in 
uporabniku ponuja preverjene re-
šitve, ki so v prid zanesljivemu de-
lovanju in ugodnemu lastniškemu 
stroškovniku optimizirane do naj-
večje mogoče mere. 

VISOKA STOPNJA AKTIVNE 
IN PASIVNE VARNOSTI: KO 
JE SLUŽBENI AVTO DOVOLJ 
PAMETEN, DA PREPREČI 
NESREČO
Octavia ponuja vozniku praktično 
vse najnovejše aktivne vozniške 
asistente in napredne sisteme, s 
katerimi na službenih poteh zmanj-
šuje stres in tveganje za nesrečo. 
Sama zna zavirati in tako prepreči-
ti nalet, z radarjem aktivno slediti 
prometnemu toku na dolgih avto-
cestnih etapah ter se slogu vožnje 
prilagajati z voznimi programi za 
optimalno delovanje blaženja, pod-
vozja in odzivnosti pogona. Sama 
lahko parkira, sama zna prilagajati 
svetlobni snop luči, ima odlično na-
vigacijo ter popolno povezljivost s 
pametnim telefonom, da si v njej 
varno dosegljiv kjer koli in kadar koli. 
Budno pa zna opazovati tudi vozni-
ka ter ga opozoriti na utrujenost. 

V primeru trka s posredovanjem 
sistema za večnaletno zaviranje hi-
pno prepreči nadaljnje poškodbe in 
udarce. Voznika in potnike ščiti še 
čvrsta struktura karoserije, ultratr-
da jekla branijo življenje, v poseb-
nih conah pa se izničuje energija 

udarca. Glede varnosti je Octavia 
dosegla vse, dobesedno čisto peti-
co – pohvali se lahko s petimi zvez-
dicami na varnostnih testih evrop-
skega konzorcija Euro NCAP.

PROSTOR, VELIKO PROSTORA!
Octavia se požvižga na togost 
avtomobilskih razredov. Številke 
govorijo, da je s skoraj 1,8 metra 
razpoložljive notranje dolžine, do-
brimi 7 centimetri kolenskega pro-
stora in skoraj metrom višine nad 
zadnjo klopjo (980 mm prostora 
za glave in ramena) ter z zares ve-
likanskim, 590-litrskim osnovnim 
prtljažnikom suvereno na čelu ra-
zreda. K temu dodajte še dodatnih 
20 litrov, skupaj torej kar 610 litrov 
osnovnega prtljažnika v karavanski 
različici! Če pade še zadnja klop, po-
nuja Octavia prostor dostavniških 
razsežnosti z več kot poldrugim ku-
bičnim metrom prostornine. 

Dodatni adut je možnost predelave 
v tovorno vozilo (N1) z več kot 600 
kilogrami nosilnosti, a ne na račun 
izgube voznih lastnosti osebnega 
vozila. Še en plus to prinese pri po-
vračilu davka na dodano vrednost. 
Tovorni in osebni avtomobil za do-
brih 18 tisoč evrov? Med N1-kon-
kurenti je Octavia edina na voljo z 
varčnim dizlom in štirikolesnim po-
gonom. Več o predelavah si prebe-
rite na strani 56.

ZA VSE OKUSE IN POTREBE: 12 
OBRAZOV
Prilagodljivost vsem željam, potre-
bam, okusom in finančnim zmo-
žnostim je ena najpomembnejših 
postavk dobrega službenega av-
tomobila. Kaj potrebujete? Prostor-
no kombilimuzino s petimi vrati ali 

klasični karavan? Izjemno varčno 
ekologinjo GreenLine ali »čisto«, 
na zemeljski plin (CNG) gnano G-
-TEC? Kaj pa užitki in hiter tempo v 
superdinamični RS-ki? Vas mika v 
elegantno opremo, v usnje, les in 
druge izbrane materiale odeta le-
potica z žlahtnim napisom Laurin & 
Klement na bokih? 

Octavia ima kaj ponuditi: tu so kla-
sična limuzinska Octavia, Octavia 
RS, Octavia L&K, Octavia GreenLine, 
Octavia G-TEC (CNG), Octavia Scout, 
Octavia Edition, Octavia Combi, Oc-
tavia Combi RS, Octavia Combi L&K, 
Octavia Combi GreenLine in Octavia 
Combi Edition. 

ŠTIRIKOLESNI POGON IN 
ROBUSTNA MEHANIKA ZA VSE, 
KI MORAJO TJA, KJER ZMANJKA 
ASFALTA
Tudi povsem »običajne« Octavie 
so s štirikolesnim pogonom var-
nejše na navadnih cestah, sploh 
ko pada dež ali se asfalta oprimejo 
snežinke. Octavia v različici Scout 
pa zmaguje tudi na slabše utrjenih 
zahtevnih terenih. Z elektronsko 
nadzorovanim in hipno odzivnim 
štirikolesnim pogonom, 17,7-centi-
metrsko oddaljenostjo od tal, robu-
stnejšo zaščito vseh vitalnih delov 
podvozja in elektronsko zaporo 
diferenciala (XDS) na obeh oseh 
zmore službovati tudi v najzahtev-
nejših voznih razmerah, na slabih 
cestah, kolovozih … Kmet, geodet 
ali gozdar bo sredi zime in zametov 
še kako cenil tega prav posebne-
ga križanca, ki kot za šalo opravi s 
strmimi vzponi, blatom, snegom in 
razritimi kolovozi, med asfaltnimi 
zavoji pa se pelje kot zmogljiv avto-
mobilski atlet. 

PRIMERNOST 
VSEM ŽELJAM, 
POTREBAM, 
OKUSOM IN 
FINANČNIM 
ZMOŽNOSTIM 
JE ENA 
KLJUČNIH 
POSTAVK 
DOBREGA 
SLUŽBENEGA 
AVTOMOBILA.

Octavia premore LED-
-tehnologijo dnevnih 
luči in sistem za pranje 
žarometov. Trdno temo 
pa prerežejo ksenonske 
luči, ki s smerno prilago-
dljivo optiko ASF svetijo 
v ovinek.

Izbira bencinskih (TSI) in dizelskih (TDI) pri-
silno polnjenih čistih (Euro 6) in zmogljivih 
strojev je pestra. Šest bencinarjev od 63 
do 132 kilovatov, pogon na zemeljski plin in 
kar sedem dizelskih motorjev od 66 do 135 
kilovatov!

Učinkovit in za voznika povsem nezahteven štirikolesni pogon 
ponuja veliko varnosti predvsem v voznih razmerah z manj 
oprijema. Pogon je na zahtevo speljan na zadnji kolesni par, kar 
se pozitivno odraža pri porabi goriva. Prenos pogonske moči je 
hipen in pozimi s tako Octavio noben klanec ni prestrm. 

Vlečna naprava zmore z dvolitrskim stro-
jem in pogonom 4x4 obvladovati do dve 
toni težko prikolico. Nosilnost avtomobila 
pa krepko presega pol tone, točneje 
doseže 645 kilogramov.

Občutek svetlosti in obvladovanje 
poletne pripeke do popolnosti omogoča 
steklena, električno pomična panoram-
ska streha.

Popolna organizacija prostora s Simply 
Clever držali, zaščitnimi mrežami, sidrišči 
in pomičnimi pregradami vseh osnovnih 
610 litrov naredi skoraj nepredstavljivo 
velikih, obstaja pa rezerva, ki je narav-
nost ogromna. Kar 1590 litrov prtljage 
gre namreč v vozilo, ko pade zadnja klop. 
Če so predmeti daljši, je tu še poklopljivo 
naslonjalo sovoznikovega sedeža.

9 različnih platišč je na voljo: 
od 15 do 19 palcev.
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Ni pomembno, kaj je pod kolesi; v 
Scoutu vam zlepa ne bo treba obr-
niti na pol poti. Povrhu vsega pa 
bo tja daleč na teren pod električni 
daljnovod, na razrito gradbišče ali 
pa v strmino jablanovega nasada 
taka Octavia zmogla povleči še dve 
toni težko prikolico. Ima pa še po-
seben vozni program za brezpotje, 
s katerim se zna med drugim brez 
voznikovega zaviranja spustiti po 
strmini. To je pravi garač za teren-
ske službene podvige in zelo aktiv-
no prostočasno življenje. Alpinist 
med Octaviami. 

SIMPLY CLEVER REŠITVE 
– POKLON VSAKDANJI 
PRAKTIČNOSTI 
V prenekaterem primeru službeni 
avtomobil popoldne prevzame vlo-
go družinske kočije. Octavia je zato 
opremljena z zanimivimi rešitvami, 
ki močno povečujejo praktičnost 
njene vsakdanje uporabe. To je av-
tomobil, narejen s posluhom za lju-
di. Preproste rešitve, kot so na pri-
mer preklopni sovoznikov sedež za 
prevoz daljših predmetov, držala za 
parkirni listek in pametni telefon, 
strgalo za led, skrito v pokrovčku 
rezervoarja, prostorska organiza-
cija prtljažnega prostora, predal za 
odsevni jopič, prostor za shranje-
vanje prtljažne police ob naslonjalu 
zadnje klopi, dvostranska preproga 
prtljažnika za čist in umazan tovor 
(pa še bi lahko naštevali), so stvari, 
ki nedvomno olajšajo življenje. 

TEHNIČNI POSLADKI 
Pri tem ne gre pozabiti, da je Oc-
tavia lahko tudi tehnično zelo do-
vršeno vozilo, v katero bo samo-
zavestno sedel vsak stroškovno 
ozaveščen racionalen direktor. Med 

tehnične posladke zaradi svojega 
uglajenega in hitrega ter natanč-
nega delovanja nedvomno sodi 
menjalnik DSG z dvema sklopka-
ma. Sedežne nastavitve in prtlja-
žna vrata lahko krmili elektronika. 
8-palčni zaslon multimedijske na-
prave in navigacije se odziva že ob 
približevanju roke, ušesa pa Octa-
via lahko razvaja z desetimi zvočni-
ki glasbenega sistema Canton So-
und. Ponuja še 230-voltno vtičnico 
za prenosnik, v temi osvetli vstop v 
vozilo, luči so lahko v LED-tehniki, 
na strehi pa je panoramsko steklo, 
ki se na željo tudi odpre. Skratka, 
veliko vsega tistega iz precej draž-
jih poslovnih križark.

DOSEGLJIVOST: PRILAGOJENO 
FINANCIRANJE IN UGODNE CENE
Octavia je z osnovno akcijsko ceno 
na voljo že za slabih 14 tisoč evrov. 
Investicija v pomlajevanje voznega 
parka pa bo lažja tudi zaradi zares 
privlačnih možnosti financiranja, 
brez skritih izdatkov in negativnih 
finančnih presenečenj. Zaupanja 
vreden paket Octavia krona s 6-le-
tnim jamstvom in prilagojenimi ser-
visnimi storitvami Vedno vredno, 
ki predstavljajo varčevalne pakete 
vzdrževanja za vozila, starejša od 
štirih let, s katerimi znižuje lastni-
ške stroške. Pri tem se uporabljajo 
originalni deli, tako da se posledično 
ohranjajo tovarniška kakovost in se-
veda zanesljivost ter varnost. In še 
nekaj je treba dodati: Octavia, pa če-
tudi odeta v usnje in les, ni okužena 
s sindromom tajkunskih vprašanj. Je 
pošten avtomobil dobrih gospodar-
jev, podjetnikov in direktorjev. 

NEOBČUTLJIVA ZA ZOB ČASA
Čiste linije, jasni prehodi med karo-

serijskimi deli in moderni minima-
lizem so Octavii vdahnili podobo, 
neobčutljivo za zob časa. Tudi po 
desetih letih uporabe, to si upamo 
trditi, tam zunaj pred vašo poslovno 
stavbo ne bo videti, kot bi se pripe-
ljala iz Tehniškega muzeja v Bistri, 
saj se klasične, elegantne linije še 
nikoli niso izgubile v poplavi muha-
stih trendov. 

ŠIROK IZBOR VARČNIH IN 
ZMOGLJIVIH MOTORJEV: BENCIN, 
DIZEL IN ZEMELJSKI PLIN
Na voljo je izredno široka paleta 
motorjev: štirje turbobencinski 
motorji serije TSI in izredno čist 
turbomotor s pogonom na zemelj-
ski plin (CNG) ter štirje turbodizli 
serije TDI, med katerimi izstopa 
varčni rekorder GreenLine s pov-
prečno porabo pod štirimi litri na 
sto kilometrov in z 90-gramskim 
izpustom na kilometer. 

Glede na potrebe in želje je torej na 
voljo od 63 pa do 169 kilovatov najve-
čje moči, kar na zgornji meji pomeni 
kratico RS z nič manj kot 230 konji. 
Tudi zato najbolj dinamična Octavia 
zmore na avtocesti v policijski unifor-
mi suvereno slediti prehitrim in pre-
drznim, saj doseže 250 kilometrov na 
uro in se iz popolnega mirovanja do 
stotice požene odločno kot gepard v 
samo 6,9 sekunde. 

Motorji izpolnjujejo najstrožje okolj-
ske standarde Euro 6, z gorivom pa 
varčujejo tudi na račun tehnologije 
start-stop ter rekuperacije zavorne 
energije. Kar za 23 odstotkov varč-
nejši in čistejši so motorji nove Oc-
tavie. Predstavljajte si torej, kaj teh 
23 odstotkov pomeni pri službeni 
uporabi z veliko kilometrino. To je 
naložba v varčnost, ne pozabite!

OCTAVIA JE 
OPREMLJENA 
Z REŠITVAMI, 
KI MOČNO 
POVEČUJEJO 
PRAKTIČNOST 
NJENE 
VSAKDANJE 
UPORABE. TO 
JE AVTOMOBIL, 
NAREJEN S 
POSLUHOM  
ZA LJUDI.

Radarski tempomat 
nadzira hitrost in varno-
stno razdaljo, sistem za 
preprečevanje naleta pa 
je na preži, če je treba 
z zavorno asistenco 
preprečiti trk.

1,6-litrski TDI tehnologije GreenLine z 81 
kilovati je absolutni energijski rekorder 
voznih parkov s povprečno porabo 3,5 litra 
na 100 kilometrov in 90-gramsko sledjo 
ogljikovega dioksida na kilometer.

Velika energijska zaloga za dolga potovanja: Octavia 
G-TEC s pogonom na stisnjeni zemeljski plin (CNG) lahko 
brez postankov na črpalki za seboj pusti več kot 1300 
kilometrov poti. Varnostno zasnovana notranja rezer-
voarja, ki zdržita tlak 200 barov, zadostujeta za 97 litrov 
plina CNG. Za večjo prilagodljivost razmeram je na voljo 
tudi 50-litrski bencinski rezervoar.

Z izbiro voznega profila je mogoče spremeniti 
vozne lastnosti Octavie glede na razmere na 
cesti ali osebne želje. 

Avtomobilski ključ je lahko 
varno spravljen v žepu 
hlač ali v torbici, saj je za 
odklepanje dovolj le poteg 
kljuke, za zagon motorja 
pa pritisk na stikalo.

Le 20 litrov manj prostora je v prtljažniku Octavie 
brez karavanskega nahrbtnika. A številka je še vedno 
osupljiva: 590 litrov prostornine! Ne pozabite, da gre za 
kombilimuzinsko karoserijo s petimi vrati. 

6- in 7-stopenjski menjalnik z dvema 
sklopkama DSG poskrbi za udobje in 
nadvse prijetno vozniško izkušnjo. Pri 
dinamični vožnji je sposoben bliskovito 
hitro prestavljati navzdol in navzgor.
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ŠKODA OCTAVIA RS 
»V avtomobilu preživim ogromno časa. Letno naredim okoli sto tisoč kilometrov in zato 
težko sprejemam kompromise. Z novo Octavio RS je vse, kar potrebujem, postalo mogo-
če,« navdušeno pripoveduje Marko Potrč, Vizual 7. »Octavia RS me je povsem navdušila. 
Linije so mi izredno všeč, tudi notranjost me prepriča z dizajnom in kvalitetnimi materiali. 
Poleg tega želim imeti pri avtomobilu zjutraj tisti občutek, ko komaj čakaš, da sedeš 
vanj. Avtomobil mora v meni vzbujati strast do vožnje. In Octavia RS ta učinek ima.«

Najnovejša Octavia RS 230 je najhitrejša serijska Octavia vseh časov: s svojimi 169 kW 
oziroma 230 konji ter 350 njutonmetri navora, ki jih proizvede dvolitrski bencinski motor 
serije TSI, je dovolj zmogljiva, da so njeno največjo hitrost omejili na 250 kilometrov na 
uro. Njeno izjemno vodljivost so nadgradili z elektrohidravlično zaporo diferenciala na 
sprednji osi, tako da ji oprijema tudi v najbolj zahrbtnih zavojih ne zmanjka. Na voljo je 
tudi z bliskovito hitrim menjalnikom DSG z dvema sklopkama in voznimi profili, ki prila-
gajajo odzivnost celotnega avtomobila od volana, motorja, menjalnika pa do delovanja 
blažilnikov. 

Ne gre pa pozabiti, da je Octavia RS na voljo tudi v kombinaciji z zmogljivim dizelskim 
motorjem, kar v praksi pomeni enako, kot da bi ultramaratonca križali z jamajškim sprin-
terjem. Rezultat je očiten, poraba tudi pod 6 litrov, a ne na račun vozniških užitkov. Da, 
leti 230 kilometrov na uro in stotico doseže v vsega 8,2 sekunde! Octavia RS v različici 
z dizelskim motorjem pa je odslej na voljo tudi v kombinaciji električno nadzorovanega 
4x4 pogona in 6-stopenjskega menjalnika DSG z dvema sklopkama.



ŠKODA OCTAVIA G-TEC S POGONOM NA 
ZEMELJSKI PLIN (CNG)
Iščete vozilo z energentom z več razpoložljive energije kot v dizlu ali ben-
cinu, a za manj denarja? Odgovor je Octavia G-TEC s pogonom na stisnjeni 
zemeljski plin – metan (CNG). Ima 1,4-litrski motor serije TSI z močjo 81 ki-
lovatov, ki ga seveda lahko poganja tudi bencin (bivalentni avtomobil z re-
zervoarjema za različna energenta). Avtomobil ima tudi tehnologijo Green 
tec, kar vključuje sistem start-stop in rekuperacijo zavorne energije. Tako 
motorizirana Octavia izpolnjuje izpušne normative standarda Euro 6.

V Sloveniji lahko avtomobil na stisnjeni zemeljski plin napolnite v Ljubljani, na 
Jesenicah in v Mariboru. V Avstriji je okoli 200, v Italiji pa že okoli tisoč črpalk s 
polnilnimi enotami CNG. Ko so kot projektanti načrtovali oskrbno CNG-postajo 
v Mariboru, so se s tem energentom prvič srečali tudi v podjetju Lineal, kjer so 
se nato odločili najprej za eno, zaradi dobrih izkušenj pa takoj še za drugo vo-
zilo Octavia Combi CNG. »Presegli sta naša pričakovanja,« pravi direktor Samo 
Medved. V devetih mesecih so z voziloma na poslovnih vožnjah, terenskih 
ogledih in ob nadzorih pri gradnji naredili skupaj 70 tisoč kilometrov, prevozni 
stroški podjetja pa so se izrazito zmanjšali. »Še posebej nas je navdušila pot v 
München, na kateri smo z  načrtovanjem polnjenja dosegli optimalne stroške. 
To je okoli 35 evrov za gorivo, kar je ob tisoč prevoženih kilometrih res malo.« 

Energija iz kilograma zemeljskega plina je pri nas za dobrih 40 odstotkov 
cenejša od tiste v energijsko primerljivi količini dizelskega goriva. V praksi to 
pomeni, da se za enako vsoto denarja lahko na stisnjeni zemeljski plin pelje-
mo dlje. Octavia G-TEC zmore vse do 1330 kilometrov dosega. To je izjemno 
– že samo s pogonom na plin lahko prevozi do 415 kilometrov brez dolivanja. 
Poraba znaša 3,5 kilograma plina na 100 kilometrov, kar ustreza 97 gramom 
izpusta CO2 na prevoženi kilometer.
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ŠKODA OCTAVIA SCOUT
Pri Mlakarjevih s posestva Bajer v Loški dolini že dolga leta vozijo Škode, 
in ker živijo na kmetiji, so nazadnje izbrali Octavio Scout. »Mislimo, da je to 
pravi avto za na kmete. Na tem področju je veliko snega, gozdnih cest … Re-
sno računamo nanj tudi pri prevozu živih živali. Avto so nam že ob izdelavi 
prilagodili za vleko prikolice,« pripovedujeta Bernard in Janja Mlakar.

Octavia Scout se ne ustraši niti takrat, ko gre pod kolesi zares, ko gume 
okusijo blato, sneg, ko se karoserija zaziblje na prehodu čez brežino in ko 
kakšno kolo obvisi v zraku – dobesedno. Takrat ima Scout še en elektronski 
adut: serijsko vgrajeno elektronsko zaporo diferenciala (XDS) na obeh oseh.  
Sklopka učinkovito in predvsem izredno hitro ter natančno prenaša navor 
tudi na zadnji kolesni par. Na voljo sta tudi dvostopenjsko delovanje stabi-
lizacijske elektronike sistema ESP in poseben offroad program za vožnjo, 
prilagojeno terenu. Vsestranska uporabnost takega avtomobila pa se kaže 
tudi na asfaltu. Scout se zaradi svojega pogona odlično izkaže tudi med 
dinamično odpeljanimi zavoji.
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V vaši 
službi

Da je z družino vozil Škoda lepo, prijetno, 
udobno in ugodno sodelovati, nakazujejo 
številni aduti avtomobilov iz Mlade Boleslav ter 
potrjujejo resnične zgodbe njihovih zadovoljnih 
vsakodevnih uporabnikov. 

 BESEDILO: Karl Zajc in Nina Lenko
 FOTO: Bor Dobrin

1 Računalniški serviser, hitra pošta, hišnik v vrtcu, nasmejani 
taksist in vsi drugi mali podjetniki, ki potrebujejo stroškovno 
učinkovit avtomobil, ki ni velik, a ima veliko prostora ter razu-
me, da je energija draga, bodo morali odpreti prtljažna vrata 
nove Fabie Combi.

2 To je resen karavan, ki pa je ohranil kompaktne mere, saj mu 
je za parkiranje dovolj že malce več kot 4,2 metra prostora. 

3 Za učinkovitejši prenos moči na podlago oziroma zagota-
vljanje oprijema v zavojih skrbi serijska elektronska zapora 
diferenciala XDS+.

4 Premore kar 17 Simply Clever praktičnih adutov, med kate-
rimi so prostor za litrsko steklenico v armaturi, nosilec za 
telefon, držalo za cestninske in parkirne listke, sistem obe-
šalnikov ter kljuk …

5 Fabia Combi razume, kaj človeku pomeni hrbtenica. 530-li-
trski prtljažnik se odpre na široko in 1,9 metra visoko, roke 
pa morajo pri dviganju tovorov od tal do njega premagati le 
dobrega pol metra. 

6 Varnost v službi in doma: 5 zvezdic Euro NCAP, sistem večna-
letnega zaviranja, ki preprečuje nadaljnje trke v primeru pro-
metne nesreče, sistem za preprečevanje naleta s funkcijo 
samodejnega zaviranja, 6 zračnih blazin serijsko …

FABIA COMBI

SAMO MUŠIČ 
PODJETJE: TELPROM D. O. O. 
VOZILO: FABIA COMBI 1.2 TSI

Podjetje Telprom, ki se ukvarja s svetovanjem, na-
črtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem celovitih 
informacijskih rešitev, je pod svoje okrilje sprejelo 
eno izmed novejših lepotic čeških korenin – novo 
Fabio Combi. »Zanjo smo se odločili, ker s skromno 
porabo in nizkimi stroški vzdrževanja ustreza našim 
potrebam. Ključna prednost je bila tudi ta, da lahko 
prevaža štiri osebe,« je nakupno odločitev podje-
tja pojasnil Samo Mušič, ki je zasebno zaprisežen 
voznik Škodinih vozil že 13 let. Za zdaj vozilo največ 
uporablja Telpromova podporna služba za delo na 
terenu. »Pri tem sta največja prednost Fabie Combi 
prostornost prtljažnika in velikost samega vozila – ni 
ne prevelik in ne premajhen.« 

STROŠKOVNO UČINKOVITA LEPOTICA

7 V motorni paleti je na voljo 6 najsodobnejših motorjev 
(3-krat bencin in 3-krat dizel): 1,2-litrski TSI in 1,4-litrski TDI 
sta osnova, iz katere se rodi od 66 do 81 kilovatov. Povprečna 
poraba goriva v nobenem primeru ne preseže 6 litrov.

8 Le 660 evrov doplačila za karavanski prtljažnik in zelo veliko 
uporabnega prostora v varnem, varčnem in vozniško suvere-
nem avtomobilu za samo 140 evrov na mesec.
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1 Za poštarje, kurirje hitre pošte, dostavo hrane in druge po-
klice, ki ustvarjajo ekonomski in življenjski utrip večjega ali 
manjšega mesta, vključno z logistikami velikih podjetij.

2 Do popolnosti je prilagojen urbanemu prometu, zna poiskati 
pot skozi zastoj, za parkiranje rabi manj kot štiri metre pro-
stora in z laserskim tretjim očesom spremlja 10-metrski pas 
pred seboj, da prepreči najpogostejšo mestno nesrečo, nalet 
odbijač na odbijač. 

3 Na dobrih treh metrih in pol ponuja kar 2,42 metra razdalje 
med osema, pet vrat in dovolj prostora za kolena na zadnji 
klopi. 

4 Litrski bencinski trivaljnik, zasnovan po načelu manj je več, 
odlično opravlja svojo nalogo, saj poraba v mestnem prome-
tu ne preseže šestih litrov. Motor je na voljo v dveh različi-
cah s 44 in 55 kilovati, je precej prožen in zelo ekonomičen 
s porabo od 4,4 do 4,6 litra na 100 kilometrov (izpusti CO2: 
103–106 g/km).

5 Celo ta malček lahko ob podrtih zadnjih sedežih pelje za sko-
raj cel kubični meter tovora (959 litrov).

6 Pasivna in aktivna varnost: pet zvezdic na testu Euro NCAP, 
ima pa tudi sistem City Safe Drive – tipalo sistema za samo-
dejno zaviranje v sili zmore prepoznati oviro do 10 metrov 
pred avtomobilom. Sistem deluje do hitrosti 30 km/h in lah-
ko s samodejnim zaviranjem ublaži ali celo povsem prepreči 
trčenje.

7 Citigo zna razvajati tudi s pomično panoramsko streho, vi-
zualnimi dodatki in zanimivim prenosnim multimedijskim 
sistemom.

8 Izjemno dostopna cena – od 7.999 evrov naprej z vključenim 
DDV-jem (1.0 Easy) –, podprta s Škodinim 6-letnim jamstvom 
za brezskrbno poslovno partnerstvo.

1 V rokah kurirja, patronažne sestre ali prodajne specialistke 
na terenu bo poslu dala samozavest dame s slogom, ki se 
lahko poleg dinamične podobe pohvali še z odličnimi vozni-
mi lastnostmi in prostorno potniško kabino s priročnimi prak-
tičnimi rešitvami.

2 Fabia GreenLine z 1,4-litrskim motorjem TDI ter s povpreč-
no porabo zgolj 3,1 litra in čistim izpuhom (Euro 6) z ogljično 
sledjo 82 gramov ogljikovega dioksida je na nivoju priključnih 
hibridov.

3 Vsi Fabijini motorji so za 17 odstotkov varčnejši kot pri pred-
hodnici.

4 Z radarjem voznika opozori pred naletom in po potrebi zavira 
sama. V serijski opremi ima kar 6 varnostnih zračnih blazin.

5 Kljub kompaktnim meram, prilagojenim urbanemu prome-
tu, ponuja največji prtljažnik v razredu, ki je z osnovnih 330 
litrov povečljiv na 1.150 litrov ter odlično organiziran z dvoni-
vojsko nastavljivo polico, kljukicami in mrežo.

6 Številni Simply Clever praktični izumi: žepi na robu naslonja-
la sedežev, nosilec za pametni telefon, predal za rokavice, 
predal za plastenke, koš za smeti …

7 Je idealna izbira za službe z zelo razgibanimi zahtevami: za 
poveljniški gasilski avtomobil, dežurnega zdravnika, civilno 
zaščito, gorske reševalce ... Z 2.100 kilogrami vlečne kapa-
citete pa bo navdušila tudi kmete, vinogradnike, sadjarje 
in geodete ter zidarske nadzornike, ki celo v mestu najdejo 
blato in luže ter se morajo spopadati z urbano divjino velikih 
delovišč.

8 Izredno dostopna cena: od 8.999 evrov dalje (1.0 Easy).

CITIGO FABIA 

SEBASTIAN RECHBERGER 
PODJETJE: RENATO HOŽIČ S. P. 
VOZILO: CITIGO AMBITION 1.0

»Za to vozilo smo se odločili zaradi dostopne cene in 
majhne porabe,« pojasnjuje odločitev za nakup Citigoja 
Renato Hožič, katerega družinsko podjetje s 35-letno 
tradicijo se ukvarja z izdelavo grelnih teles in pripadajoče 
dodatne opreme. Citigoja, ki je v Hožičevem podjetju na-
šel dom pred tremi leti, pri svojem delu uporablja komer-
cialist Sebastian Rechberger. Malček iz družine s krilato 
puščico z njim pridno šviga od stranke do stranke po vsej 
Sloveniji in se lahko pohvali s 30 tisoč kilometri na leto. 
Rechberger je z njim zelo zadovoljen: »Avto ima hitre po-
speške. Majhen je in zato priročen za parkiranje v mestu, 
po drugi strani pa je notranjost dovolj prostorna, da gre v 
prtljažnik veliko stvari.«

POLONA KOS 
PODJETJE: ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN 
VOZILO: FABIA 1.2 TSI ACTIVE

Novi Fabii so v Zdravstvenem domu Tolmin zau-
pali prav posebno nalogo: z njo patronažna sestra 
Polona Kos na domovih obiskuje svoje varovance. 
Dinamična in vsestranska mlajša pripadnica Škodi-
ne palete vozil gospo Kos spremlja na raznovrstnih 
hribovitih terenih širokega področja, ki ga pokriva pri 
svojem delu. Dnevno prevozita skupaj tudi do 100 
kilometrov, zato je občutek varnosti in zanesljivosti 
ključen, pomembna pa je tudi prostornost vozila. 
»Prednost Fabie je, da gre za majhen avto, a hkrati 
dovolj prostoren za ves material, ki ga uporabljam 
pri delu. Prav tako mi velikokrat koristijo sprednji 
parkirni senzorji.«

ULIČNI JURIŠNIK SLOVENSKI AVTO LETA 2015
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1 Odlično se bo znašel v vlogi kurirja ali avtomobilskega mul-
tipraktika doma starejših občanov, prikimali mu bodo zdra-
vstveni delavci s poslanstvom nege na domu, veliko bo zmo-
gel ponuditi podjetnikom, društvom in klubom vseh vrst, saj 
ga je mogoče iz osebnega vozila s petimi sedeži hitro spre-
meniti v lahek in okreten dostavnik z dvema sedežema. 

2 Yeti po potrebi čas prihrani tako, da z ultrazvokom hitro opazi 
dovolj prostora zase in parkira sam, voznik nadzoruje le za-
voro. Ker razume posel, ponuja tudi učinkovito povezavo z 
mobilnim telefonom, kadar pa se mudi, lahko ključ počiva v 
žepu (funkcija KESSY) in voznik se le usede in pelje.

3 Mestne ulice obvladuje z lahkotno vodljivostjo, je odlično 
pregleden, z obvladljivimi merami pa v primerjavi s konku-
renčnimi kompaktnimi športnimi terenci pametno izkorišča 
svojo predvsem prostoru prilagojeno obliko, zaradi katere 
je prostora v drugi vrsti, zlasti nad glavami, nadpovprečno 
veliko.

4 Praktičnost dopolnjuje s Simply Clever izumi: obojestran-
ska talna obloga prtljažnika in njegovo prilagodljivo dno,  
LED-lučka v prtljažniku, držalo za varnostni brezrokavnik pod 
voznikovim sedežem, koš za smeti na notranji strani vrat …

5 Službene poti brez stresa omogoča tudi z višjim sedenjem 
in odlično ergonomijo ter udobjem samodejnega menjalnika 
DSG z dvema sklopkama.

6 Kot pravi službeni avtomobil zmore ponuditi visoko stopnjo 
udobja z dvopodročno samodejno klimatsko napravo serije 
Climatronic, z veliko panoramsko stekleno streho, ki se odpre 
in iz avtomobila hitro spusti vroč zrak poletnega parkirišča, pa 
z zmogljivim povezljivim multimedijskim vmesnikom Bolero s 
številnimi funkcijami: s predvajalnikom vsebin spominskih kar-
tic SD in MMC, CD-predvajalnikom za datoteke MP3 in WMA ter 
z izmenjevalnikom za 6 CD-ploščkov in navigacijo. 

7 Lastniku se oddolži tudi z učinkovitim upravljanjem energije, 
s porabo od 4,4 litra dalje in zanesljivim delovanjem, ki po-
membno vpliva na postavko poslovne amortizacije in obvla-
dovanje stroškov.

8 Na voljo je že od 14.997 evrov dalje z DDV-jem (1.2 TSI Easy), 
njegovi motorji pa ponujajo od 77 (1,2 TSI) do 125 (2,0 TDI) ki-
lovatov največje moči.

YETI  

DAVID DOLENC 
PODJETJE: PETROL D. D. 
VOZILO: YETI ACTIVE 2.0 TDI 4X4 OUTDOOR

V največji slovenski energetski družbi za trgovanje z naf-
tnimi derivati, plinom in drugimi energenti se lahko po-
hvalijo s kar nekaj modeli vozil znamke Škoda. Med njimi 
je tudi Yeti, ki ga uporabljajo v voznem parku za zaposle-
ne v poslovni stavbi Petrola. »Prednost tega vozila sta 
vsekakor štirikolesni pogon in njegova oddaljenost od 
tal,« pravi David Dolenc iz službe za vozni park. Njego-
ve izjemne lastnosti se izkažejo na službenih poteh po 
slabše prevoznih cestah ali v času zimskih razmer v višje 
ležečih krajih, kamor se odpravljajo zaposleni. »Eden iz-
med primerov, ko nam je Yeti prišel še kako prav, je bil, 
ko smo v času biatlonskih tekem na Pokljuko dostavljali 
marketinški material,« se spominja Dolenc.

TERENSKI SODELAVEC
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1 Lahko je varčen taksi, zanesljiv kurirski atlet, garač novinar-
ske ekipe, varnostni avto pri velikih prevozih, hitra mobilna 
podpora na velikih letališčih … 

2 Ponuja največji prtljažnik v razredu kompaktnih 5-vratnih 
kombilimuzin. V 4,3 metra dolžine, kar je idealna vozna mera 
za urbano okolje in daljše poti, ima pet potnikov na voljo še 
415 litrov prtljažnika. V primeru, da sta zasedena le sprednja 
sedeža, pa lahko volumen prtljažnega prostora naraste na 
1.380 litrov.

3 Varčni 1,4- in 1,6-litrski motorji TDI od 66 do 85 kilovatov ter 
dinamični 1,2- in 1,4-litrski bencinski stroji TSI od 66 do 92 
kilovatov ponujajo odlične zmogljivosti na vseh cestah. Pri 
vseh pa izstopata ekonomična poraba goriva in okoljska od-
govornost: od 3,4 do 5,8 litra goriva na 100 kilometrov in le 
od 89 do 135 gramov izpuščenega ogljikovega dioksida na 
prevoženi kilometer.

4 Hitro in uglajeno delujoči 7-stopenjski menjalnik DSG z dve-
ma sklopkama ali ročni 5- oziroma 6-stopenjski menjalnik.

5 Serijski nadzor stabilnosti vozila ESC in 6 varnostnih blazin. 

6 Bogat nabor praktičnih rešitev Simply Clever: držalo za 1,5-li-
trsko plastenko v vratih, držalo za parkirni listek in veliko od-
lagalnih mest ... 

7 Prepričljiva vsebina serijske opreme osnovnega paketa Easy, 
v katerem so tudi klima, ESC, vključno z ABS, MSR, ASR, EDS 
in HBA, kolutne zavore na vseh štirih kolesih …

8 Zelo konkurenčna cena – od 10.998 evrov z vključenim DDV-
-jem (1.2 TSI Easy) –, podprta s Škodinim 6-letnim jamstvom 
za brezskrbno lastništvo.

RAPID SPACEBACK

MITJA MEŽNAR 
PODJETJE: BLAN D. O. O. 
VOZILO: RAPID SPACEBACK AMBITION 1.2 TSI

Mitja Mežnar, samostojni projektant v podjetju BLAN, je 
vozilo Škoda Rapid Spaceback kot službeno vozilo v upo-
rabo dobil lansko leto. Po 15 tisoč prevoženih kilometrih je 
prepričan: »Rapid je bil pametna naložba našega podjetja, 
saj je dober avto za ugodno ceno. Uporaben je, pa še videti 
je dobro.« V mladem, a hitro rastočem podjetju BLAN za 
storitve v gradbeništvu in rudarstvu, v katerem se ukvar-
jajo s hidrotehničnimi in geotehničnimi raziskavami in 
nadzori, je ključno, da jih vozilo pripelje na raznolike tere-
ne, na katerih opravljajo meritve: »Z Rapidom Spaceback 
raziskujeva skrite kotičke Slovenije, za katere verjamem, 
da jih večina Slovencev še nikoli ni obiskala.« 

EDEN NAJUNIVERZALNEJŠIH



1 Taksi služba? Vsekakor. 2,6 metra med osema pomeni udob-
no sedenje na zadnji klopi in kar 550 litrov osnovnega pr-
tljažnika z vzornim dostopom. Seveda je mogoče poklopiti 
zadnjo klop in prostornino povečati na 1.490 litrov.

2 Varčni 1,4- in 1,6-litrski motorji TDI od 66 do 85 kilovatov ter di-
namični 1,2- in 1,4-litrski bencinski stroji TSI od 66 do 92 kilova-
tov ponujajo odlične zmogljivosti. Pri vseh pa izstopata ekono-
mična poraba goriva in okoljska odgovornost: od 3,6 do 5,3 litra 
goriva na 100 kilometrov in le od 94 do 122 gramov izpuščenega 
ogljikovega dioksida na prevoženi kilometer.

3 Hitro in uglajeno delujoči 7-stopenjski menjalnik DSG z dve-
ma sklopkama ali ročni 5- oziroma 6-stopenjski menjalnik.

4 Varnostni odličnjak, ki je na varnostnem trčenju Euro NCAP 
prejel vseh pet zvezdic.

5 Širok nabor originalne opreme za povečanje praktičnosti ter 
odličen kompromis med službenim in družinskim vozilom.

6 Majhna teža (do največ 1.265 kilogramov), zelo zanesljive vo-
zne lastnosti z natančno vodljivostjo.

7 Z zanesljivo tehniko in robustno neobčutljivim podvozjem je 
prilagojen tudi vožnji po cestah dvomljive kakovosti. 

8 Zelo konkurenčna cena – od 10.999 evrov naprej z vključe-
nim DDV-jem (1.2 TSI Easy) –, podprta s Škodinim 6-letnim 
jamstvom za brezskrbno lastništvo.

RAPID 

SMAIL DAUTOVIĆ 
PODJETJE: INTERTOURS TAXI D. O. O. 
VOZILO: RAPID ACTIVE 1.6 TDI

Če ste v prestolnici kdaj potrebovali prevoz, ste zagotovo 
že slišali za Intertours. Vozni park podjetja, ki je leta 1992 
začelo z nekaj vozili in dvema zaposlenima, je danes zrasel 
na 160 sodobnih vozil, s katerimi posamezni voznik prevozi 
približno 100 kilometrov dnevno. Med njimi je kar od 40 do 
45 vozil znamke Škoda. Če jih boste poklicali, vas bo morda 
zapeljal ravno njihov Rapid. 

»Ponaša se s prostornostjo na zadnji sedežni klopi in v 
prtljažniku, kar je za prevoz potnikov najpomembnejše. V 
kombinaciji z ugodno ceno tako Rapid za nas predstavlja 
najboljši nakup,« našteva njegove odlike direktor Smail 
Dautović. »Škoda ima veliko pozitivnih lastnosti: od ugo-
dne cene do nizkih stroškov vzdrževanja, kar je za taksi 
službo ključnega pomena. Na koncu pa seveda šteje tudi 
še vedno dobra odkupna vrednost vozila ob prodaji.«

UNIVERZALNI TAKSIST
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Nove dimenzije

Fabia, Octavia, Rapid, Rapid Spaceback, Yeti in Superb 
vnašajo v vožnjo nove dimenzije. Vozila Škoda, opre-
mljena s sistemom SmartGate, namreč govorijo isti 
jezik kot vaš mobilnik in omogočajo posebej za to razvi-
tim aplikacijam na vašem telefonu (ali tablici) sprejema-
nje različnih podatkov ter analiziranje stroškov in učin-
kovitosti vaše vožnje. V vozilih s sistemom SmartLink, 
ki je del »infotainment« sistemov Bolero, Amundsen 
in Columbus, pa je omogočena tudi preslikava zaslona 
mobilnika ali tablice na zaslon v vozilu, zato je mogoče 
nekatere aplikacije uporabljati na zaslonu »infotain-
ment« sistema za – denimo – poslušanje glasbe (Au-
peo!), spremljanje vremenske napovedi (WeatherPro) 
ali iskanje parkirnih mest (Parkopedia). 

1. ŠKODA DRIVE

Aplikacija zbira podatke, ki vplivajo na porabo goriva. 
Analizira jih in vam pomaga, da vozite varčneje in oko-
lju prijazneje.

2. ŠKODA SERVICE APP

Kako priročno – in to dobesedno! Tu je celoten priroč-
nik za uporabo avtomobila, tolmač prižganih opozoril-
nih lučk in tudi na servis z njegovo pomočjo ne boste 
nikoli zamudili. Na voljo tudi v slovenščini.

3. ŠKODA G-METER

G-Meter meri in analizira vaše pospeške in hitrost, 
obrate motorja, pritisk na stopalko za plin, silo G, hi-
trost in moč zaviranja. 

4. ŠKODA MFA PRO

Vse na enem mestu: vaš mobilnik s tem postane po-
tovalni računalnik, ki obdeluje prek 40 parametrov in 
jih prikazuje na zaslonu. 

5. ŠKODA PERFORMANCE

Osebni dnevnik vaših voženj riše zanimivo sliko o tem, 
kako hitro vozite, kakšni so vaši pospeški, reakcijski 
čas, način zaviranja. 

6. ŠKODA SMART RACER

Kadar se v vozilu znajdete na sovoznikovem ali za-
dnjem sedežu, si oddahnite od dela z igro, v kateri se 
boste morali izmikati oviram, hitrost igre pa je odvisna 
od hitrosti, s katero se dejansko vozite. 

7. ŠKODA MEDIA COMMAND

Prevzemite nadzor nad glasbo v vašem vozilu kar z 
mobilnikom ali tablico, in to ne glede na to, kje sedi-
te! S pomočjo aplikacije Media Command (izključno v 
kombinaciji z »infotainment« sistemom Columbus) 
lahko tako v novem Superbu  izbirate medij, seznam 
skladb (playlist), ustvarjate in izbirate zvočne nasta-
vitve, nastavljate glasnost ter tudi odpirate zemljevi-
de v navigacijskem sistemu. V sistem Columbus pa je 
integrirana tudi možnost hitrega interneta, saj lahko 
vaše vozilo z vstavljenjem SIM-kartice postane dosto-
pna točka, integrirana tehnologija Wi-Fi pa vsem po-
tnikom omogoča brezžično brskanje po spletu.

Vsak pameten poslovnež ima pametni telefon, 
ne pa nujno tudi pametnega avta. 

 BESEDILO: B. B. 

NALOŽITE JIH

VSE 
APLIKACIJE 
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APP STORE 
ALI GOOGLE 
PLAY
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»Za nakup petih predelanih vozil 
Octavia Combi smo se odločili zara-
di Octavijine dinamičnosti in varno-
sti, ki je za nas, ki smo na daljših po-
teh, še kako pomembna, ob tem pa 
nam ta vozila zaradi prostornosti 
omogočajo tudi prevoz večjih ko-
ličin artiklov med poslovalnicami,« 
pojasnjujejo svojo odločitev za pre-
delavo Octavie (na fotografijah de-
sno) iz kategorije M1 v tovorno vozi-
lo kategorije N1 v podjetju Sportina, 
enem največjih trgovcev z modnimi 
izdelki v tem delu Evrope. 

Prav vsi modeli znamke Škoda 
imajo že tovarniško homologacijo 
za predelavo, kar pomeni, da je z 
dokaj nezahtevnim, čeprav spe-
cializiranim posegom v prtljažni 
prostor (delno tudi v prostor za pre-
voz oseb) mogoče osebno vozilo 
spremeniti v tovorno  – in tako po-
računati vstopni DDV, hkrati pa se 
za tovorna vozila ne plačuje davek 
na motorna vozila (DMV), ki je sicer 
odvisen od izpusta CO2. 

Za predelavo svojega Rapida 
Space back (na fotografijah levo) 
so se odločili tudi v podjetju Printec 
Slovenija, kjer se ukvarjajo z razvo-
jem sodobnih plačilnih sistemov 
in samopostrežnega poslovanja. 
»Predelano vozilo lahko upora-
bljamo tako za prevoz oseb kot 
tudi sredstev in orodja za opravlja-
nje storitev servisa bankomatske 

Praktično 
ugodno
Odločiti se med osebnim in manjšim dostavnim vozilom pri majhnih in mikro podjetjih ni preprosto. 
A pri prav vseh modelih znamke Škoda lahko gospodaren direktor ali stroškovno ozaveščen lastnik 
podjetja sklene spreten kompromis.

 BESEDILO: Matjaž Korošak
 FOTO: Bor Dobrin

opreme, blagajn in rešitev za trgov-
ce ter drugih naprav za podporo 
avtomatiziranemu poslovanju. Re-
gistracija takšnih vozil, predelanih 
v gospodarska vozila, pomeni tudi 
boljšo konkurenčnost ponudbe 
storitev našega podjetja.«

Prihranek je jasen in neizpodbiten, 
kupec pa se s predelavo sploh ne 
ukvarja, saj vse podrobnosti prepro-
sto uredi pri svojem prodajalcu vozil 
Škoda že ob nakupu. Tam izve točno 
ceno predelave ter predelano in pre-
kategorizirano vozilo tudi prevzame.

Zakonodaja je jasna in natanko do-
loča, kako mora biti tak avtomobil 
predelan. Najpomembnejše je se-
veda dejstvo, da mora biti tovorni 

del fizično ločen od potniškega (z 
mrežo ali polno predelno steno, 
ki mora biti v avtomobil privarje-
na, da je ni mogoče odstraniti brez 
poškodb) in da tam ne sme biti za-
steklitve, ampak pločevinasto (ali 
kakšno drugo kovinsko) polnilo, ki 
ga ravno tako ni mogoče odstraniti. 
Avtomobil mora imeti tudi piskača 
za vzvratno vožnjo. 

Dobra novica: pri večini modelov 
znamke Škoda je zaradi tovarniške 
homologacije mogoče obdržati za-
dnjo klop (le pri modelu Citigo ne), 
hkrati pa kovinsko polnilo, ki na-
domešča stekla, pobarvati v drugo 
barvo! Pred tovarniško homologa-
cijo so morali tudi v najpopularnejši 
Octavii odstraniti drugo vrsto se-

dežev in pločevino namesto stekel 
pobarvati v barvo karoserije, kar je 
avtomobilu dalo prepoznaven do-
stavniški videz.

V podjetju Hödlmayr logistika, ki je 
pogodbeni partner za predelave 
vozil Škoda, lahko polnila za stekla 
po tovarniški homologaciji obarva-
jo v imitacijo zatemnjenih stekel, s 
čimer avtomobil praktično obdrži 
svojo prvotno zunanjo podobo. S 
povsem uporabno zadnjo klopjo 
in polno zasteklitvijo za B-stebrič-
kom pa poleg videza ostane ne-
dotaknjeno tudi udobje. To je ob 
povečani uporabnosti tudi glavna 
želja kupca, poudarjajo v podjetju 
Hödlmayr, kjer so v slabem letu dni 
opravili približno 80 predelav.

PRAV VSI 
MODELI 
ZNAMKE ŠKODA 
IMAJO ŽE 
TOVARNIŠKO 
HOMOLOGACIJO 
ZA PREDELAVO.
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Slastne 
poti

Štirje gastronomski presežki na štirih koncih Slovenije: 
pojdite z nami na nepozabno kulinarično popotovanje!
 
V eni od izbranih gostiln, ki jih predstavljamo na teh stra-
neh, vas v času »VIP-izkušnje z novim Superbom« čaka 
Superb kulinarična izkušnja za dve osebi.  
Obiščite vip.skoda.si in se prijavite!

 BESEDILO: Lora Power
 FOTO: arhiv gostincev
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»Tu se posedite in spijte kozarec 
vina,« reče Gregor Vračko in vas po-
pelje do klopi ob kaminu. Nato od-
vihra proti kuhinji, se obrne in doda: 
»Tako, zdaj ste pa naši!«

To pomeni, da se morate enemu 
najobetavnejših domačih kuharjev 
povsem predati, ker Hiša Denk pač 
nima menija. Chef Vračko mojstrske 
jedi domišljuje sproti, dan za dnem 
– glede na to, kaj je dozorelo na vrtu, 
kaj svežega se je našlo pri mesarju in 
ribiču, kaj sta ata in mama nabrala v 
sadovnjaku ali gozdu. 

»Povejte mi samo, ali ste za krajšo ali 
daljšo večerjo in česa ne marate ali 
ne smete jesti,« vas pobara kuhar, 
ki je znanje kopičil marsikje po svetu. 
Kmalu zatem, ko se je vrnil domov, v 
vas na robu štajerskih goric, je začel 
izzivati. Najprej mamo, da mu je pre-
dala glavno kuhalnico, zatem še go-
ste, znalce, kolege … in nato ves svet. 
(Pre)drzno, so komentirali nekateri, 
a Gregor si z njimi ne beli las. »Veste, 
kaj je zdaj največji trend v svetovni 
kulinariki? Fermentirana zelenjava! In 
kaj mi tu jemo že stoletja? Kislo zelje 
– štajerski kimči!« 

Korenine, pristavi, so pomembne. 
»Domače, sveže sestavine, mami-
ne marmelade, očetov kis, taščino 
bučno olje, sosedovo vino, kruh, ki 
ga sami pečemo … To je to!« Sam jih 

bogati s svojo kuharsko domišlji-
jo in spretnostmi, ki preproste reči 
spremenijo v skrivnostne umetni-
ne. Prava poslastica jih je razkrivati 
med obedom in ugibati, kaj neki je 
kuhar tokrat dodal pečeni piški, (na 
senu dimljeni) pohorski govedini ali 
postrvi iz Črnega jezera.

A svoje naredita tudi Gregorjeva 
nova ekipa – sous chef, slaščičar, 
angleška sommelierka – in okusno 
opremljena hiša z leseno jedilnico, 
točilnico in vinsko omaro, ki se po-
naša z obsežno vinsko zbirko. Tam 
boste uzrli najboljše iz kleti doma-
čih vinarjev in tudi onih čez mejo. 

In če vas po obisku Hiše Denk, kjer 
lahko v eni izmed sedmih dvopo-
steljnih sob tudi prespite, zamikajo 
okoliški kraji, sledite Gregorjevim 
namigom. Le tri kilometre stran se 
odpravite v vinsko srce – v Svečin-
ske gorice in Špičnik –, jo mahnite 
do močvirnatega gozda v okolici 
Črnega jezera, obiščite Maribor, 
Terme Ptuj, Bistriški vintgar z rim-
skim kamnolomom, zapuščenimi 
mlini in žagami, pohorski pragozd 
na pobočju nad Lobnico, Bolfenko-
vo pravljično vas, pustolovski park 
Betnava ali pa zavijte k sosedom 
na ogled čokoladnih nebes Zotter, 
čarovniškega gradu Riegersburg ali 
rudnika soli Altaussee. 

Skorajda ni slovenskega kulinarič-
nega dogodka, bodisi doma ali v 
tujini, da na njem (tako ali drugače) 
ne bi prisostvovali Jezerški. Druži-
na Sonje in Franca ter njunih štirih 
sinov ne velja le za najštevilnejšo 
slovensko gostinsko družino, šteje 
predvsem kot tista, ki si že desetle-
tja prizadeva, da bi se v njihovem 
Dvoru na Zgornjem Brniku porodilo 
pravo »kulinarično središče«. 

Zato se ponašajo tudi s hotelom, pa 
z Akademijo Jezeršek, kjer se tako 
amaterji kot profesionalci urijo v 
kuharskih veščinah, z vsakoletnim 
izborom najboljše kranjske kloba-
se, Fotogurmanijo, serijo delavnic 
kulinarične fotografije in stiliranja 
jedi, z raznolikimi cateringi in široko 
gostinsko ponudbo – od večerje v 

kabinski žičnici Krvavec do ljubljan-
ske Ladjice okusov. 

A vrnimo se k Dvoru, v prenovlje-
no Hočevarjevo domačijo iz leta 
1768, ki je le nekaj minut stran od 
brniškega letališča. Tu so prepro-
sti leseni stoli, karirasti pogrinjki, 
žuborenje potočka in lesena tabla, 
ki opozarja na pestro ponudbo, ter 
jedilni list, ki odraža slovensko ga-
stronomsko izročilo in Jezerškov 
Dvor uvršča med zveste skrbnike 
znamke Gostilna Slovenija. 

Prepoznavne domače jedi so pri njih 
na voljo skozi vse leto, enako pa ve-
lja za sezonske, ki so pripravljene s 
kancem kreativnosti in ob pomoči 
sodobnih kuharskih tehnik. Tako 
boste med stalnicami našli jelenov 

HIŠA DENK 

Zgornja Kungota 11a, 2201 Zgornja Kungota  
Tel.: 02 656 35 51, e-mail: info@hisadenk.si, www.hisadenk.si 
Delovni čas: za vas kuhajo vse dni razen srede 

GOSTILNA DVOR JEZERŠEK

Zgornji Brnik 63 
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04 252 94 00, 04 252 94 01  
E-mail: gostinstvo@jezersek.si  
www.jezersek.si
Delovni čas: za lačne skrbijo vsak dan 
razen ob praznikih

Nadgrajeno s predrznostjo
Kulinarična tromeja

tatar, vampe po tržaško ali pražena 
jetrca z vodnimi vlivanci, med se-
zonskim razvajanjem pa na primer 
popečena gosja jetra s praženimi 
lešniki in jabolkom v srajčki, zvitek 
brancina z mandlji in peteršiljem na 
ajdovi kaši z rumeno bučo in suhimi 
slivami ter jelenov hrbet s kruhovim 
kipnikom s čokolado Gorenjka in 
brusnicami v rdeči vinski omaki. 

»Pri nas se vsakega gosta iskreno 
razveselimo,« pravijo pri Jezeršku, 
»radi se mu osebno posvetimo in 
ponudimo udobje, mir in zaseb-
nost.« Kaj drugega bi si popotnik še 
želel, razen morda nekaj dobrih na-
migov! Jezerškovi svetujejo takole: 
»Krvavec je odlična ideja pozimi in 
poleti, saj ponuja raznolike oblike 
aktivnosti in naravnih doživetij. 
Tam se lahko vsakdo udeleži tudi 
naše Večerje na zajli. Zgodovinskim 
in književnim navdušencem bi pri-
poročili obisk Gradu Strmol. Nekaj 
posebnega je zagotovo tudi Ze-
liščna bio kmetija Grilc. Oboževalce 
jeklenih ptic pa lahko zaradi bližine 
letališča napotimo na posebne toč-
ke za opazovanje pristankov letal.«
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»Kar čez leseni most!« so se glasi-
la navodila prijaznih vaščanov na 
Otočcu ob Krki. Potem pa narav-
nost skozi gozd in čez pet minut ste 
na Ratežu – med starimi kozolci, 
kljubovalnimi orehi, pod jablanami 
pradedov. »A greste k Vovkotu?« je 
zanimalo domačine. O tem za nas, 
lačne obiskovalce, ni bilo dvoma. 

Nasmeh mladega gospodarja 
Roka, pošten stisk roke in iskrena 
dobrodošlica, za nameček pa še 
nova jedilna karta, tako mamljivo 
domača, a vendarle sveža in domi-
selna! Takšna, ki pripoveduje zgod-

Večina jo spregleda – majhno cesto, 
ki iz Kopra proti Dragonji zavije levo 
v hrib. A kam vse pelje! Najprej do 
Sv. Petra, največje vasi piranskega 
zaledja, kjer domujejo Tonina hiša, 
etnološki muzej s staro torkljo, ne-
kaj vinarjev in oljarjev ter šupetrska 
znamenitost – cerkev brez zvonika. 
Med terasastimi nasadi oljk in spev-
nimi griči, ki poglede usmerjajo vse 
do piranskih solin in morja, pa vas 
ovinkasta pot popelje še višje – na 
burjo, na zgornjo stran Nove vasi, 
kjer lačne (brez jedilnega lista) gosti-
jo Oriella, Metka in Moreno.

Družinski gostilni Na burji so do-
pisali naziv »kuhinja s svežim ve-
trom«, pa čeravno pripravljajo pri-
stno istrsko košto – po staro, tako 
kot veleva izročilo, diktirajo sesta-
vine in narekujejo letni časi. Zato 
vas pod murvo, ki kraljuje vrtu pred 
hišo, pričakajo s pršutom, sirom in 
kaprami, z oljčnim oljem Pucerja z 
Vrha, domačim kruhom, kozarcem 
refoška Ludvika Nazarija Glavine 
ter nezemeljskim paradižnikom go-
spe none, Orielline mame, ki njego-
vo seme skrbno varuje že desetle-
tja. A vedeli smo, da tu še ni konec, 
pa čeprav bi se lahko vsega postre-
ženega najedli do sitega. 

»Kaj še ponujamo?« je začela našte-
vati gospa Oriella. »Ma vse domače: 
divje šparglje, divji koromač, česnov 
cvet, domačo zelenjavo z našega in 
sosednjih vrtov, izključno jadransko 
ribo in slovensko meso.V bakrenem 
kotličku skuhamo mineštre in polen-
to, pod peko spečemo kruh, telečjo 
kračo, kozlička ali jagnjetino, kakšen 
kos divjačine se tudi najde sem in tja, 
tu so še domači rezanci in ravioli … No, 
o florentincu pa mi najbrž ni treba 
praviti. Če ste zavili k nam, ste o njem 
že morali kaj slišali.«

Res, člani izvidnice so poročali, da 
so se ob njem skorajda onesvesti-
li; nasitili so jih tudi fritaja s stebli 
česnovih cvetov, mineštra iz divje-
ga koromača, telečja rulada, srna 
z domačimi njoki, Morenova pašta 
fižol, nonin zavitek iz sliv, smokev in 
pomaranč, ob kaki drugi priliki pa še 
marsikaj. 

In kaj porečejo kritikom, ki so se pri-
tožili nad vinsko ponudbo? »Glejte,« 
je odvrnila Oriella, »pri nas je tako: 
na mizo postavimo litrco, vpraša-
mo le, ali boste črno ali belo. Imamo 
Pucerjevo malvazijo, njegov rumeni 
muškat, pa Santomasov rose in rde-
ča vina ter Klenarjevo penino. To so 
naša vina, to paše k nam.«

GOSTILNA VOVKO 

Ratež 48, 8321 Brusnice  
Tel.: 07 308 56 03, 07 308 54 00 
E-mail: info@gostilna-vovko.si 
www.gostilna-vovko.si
Delovni čas: pri Vovku razvajajo vse dni 
razen ob ponedeljkih in zadnjo nedeljo 
v mesecu

GOSTILNA NA BURJI

Nova vas nad Dragonjo 57 
6333 Sečovlje 
Tel.: 041 384 030, 041 775 070 
E-mail: naburji@gmail.com
www.naburji.si
Delovni čas: po predhodnem naročilu 
vas bodo nahranili vsak dan, po 
dogovoru tudi ob ponedeljkih

Dolenjski 
kulinarični up

bo o dolenjskih krajih – njihovih 
vinarjih in mlinarjih, o sosedinem 
zelenjavnem vrtu, očetovem žaru, 
stričevih pujsih ali ekoloških pivo-
varjih –, pa naj gre za šunko krško-
poljskega prašiča, tatar dimljene 
postrvi, solato iz potočnih rakov, 
rateške žlinkrofe ali belokranjsko 
jagenjčkovo kračo. 

»Radi bi ostali domača gostilna,« je 
skromen gostilničar Rok. »Radi bi, da 
se na krožniku čuti okolje, iz katere-
ga izhajamo.« Zato znajo natančno 
povedati, od kod je prispela ta ali 
ona sestavina: »Kuhano oglje za žar 
očeta Toneta je s kmetije Žagar iz 
Jagodnika; tatarska ajdova kaša je iz 
mlina Rangus iz Vrhpolja; zelenjava 
je s kmetij Medle in Pleško; domači 
cviček je s Tolstega Vrha nad Šentjer-
nejem, sveža belokranjska vina so 
Šturmova in Šukljetova.« 

Miza, pri kateri obedujete, pa so 
v resnici grajska tla, saj jih je oče 
Vovko dal narediti iz parketa, po 
katerem so nekoč stopali graščaki 
na gradu Podsreda, medtem ko se 
je štiristoletna streha iz bobrovca 
prelevila v gostinska tla. 

A dober obed in izbrano okrasje 
ne bi bila kaj prida, če Rok, žena 
Manica in njuna zvesta ekipa ne bi 
v svoje delo dajali vsega srca. »Kaj 
ni hrana nekaj fantastičnega,« se je 
navduševal vedri gospodar. »Prav 
vse o njej je zanimivo – njena pri-
prava, zgodovina, obredi, kultura!« 
In kje drugje bi moral delati, da bi 
spoznal toliko zanimivih ljudi, se je 
spraševal. »Zadnjič sem med ne-
deljskim kosilom stisnil roko bivše-
mu predsedniku države in kolesar-
skemu prvaku. Pa še sosedu, ki se 
je oglasil po nedeljski maši!«

Ko se pri Vovku dodobra najeste in 
naklepetate (ali pa pred tem), se na-
menite še na Trško goro med vinske 
brajde, jo mahnite do znamenite kar-
tuzije Pleterje, ljubke Kostanjevice 
na Krki in njene jame, na golf, tenis 
ali ježo v okolico gradu Otočec ali na 
sproščanje v Šmarješke Toplice. Mor-
da pa vam bodo ljubši hoja od Miklav-
ža do Trdinovega vrha, sprehod od 
gostilne Vovko do gradu Struga ob 
reki Krki, ogled novomeške kapitelj-
ske cerkve s črnim oltarjem in Tinto-
rettovo mojstrovino, ogled hišic na 
Bregu ali pa divjina partizanske Baze 
20. Nič ni prav daleč!

Pred obiskom Na burji se sprehodi-
te med solnimi njivami v sečovelj-
skih solinah, si v krajinskem parku 
oglejte ptičji svet, v Piranu odkrijte 
katero izmed številnih cerkva ali 
obiščite pomorski muzej, se v kopr-
skem mestnem jedru naužijte zgo-
dovine ali se ob Parenzani podajte 
s kolesom, zvečer pa lahko svojo 
srečo preizkusite v portoroškem 
casinoju.

Po Istri vonjá!



66VOZNI PARK  I  SIMPLY CLEVER BUSINESS

Za SIJ, v katerem je zaposlenih  oko-
li 3200 ljudi, v voznem parku pa jim 
je na voljo 130 vozil, so pri nakupu 
službenih vozil najpomembnejši 
razmerje med kakovostjo in ceno, 
vrsta goriva (dizel), servis (bližina 
servisa, prijaznost osebja, cena in 
nazadnje servisni interval), garan-
cija, ohranjanje vrednosti vozila, fi-
nanciranje, tehnična naprednost in 
varnost vozila. 

V Perutnini Ptuj s 1800 zaposleni-
mi in 40 vozili v voznem parku pri 
izboru vozil, ki jih kupujejo na lizing, 
kot najpomembnejše dejavnike na-
vajajo garancijo, servis, udobje in 
tehnično naprednost vozil. 

»Področni vodje prodaje, ki pokri-
vajo vsak po štiri ali pet posloval-
nic, prevozijo dnevno tudi do 500 
kilometrov – letno tudi do 60 tisoč –, 
zato je nujno, da so vozila varna in 
udobna,« pravijo v Hoferju s 1400 
zaposlenimi in 31 vozili v voznem 
parku. Pri nakupu sta zanje ključne-
ga pomena tehnična naprednost in 
varnost vozil, pri financiranju pa se 
že tri leta odločajo za lizing. 

V Arcontu s 620 zaposlenimi, ka-
terega vozni park sestavlja 14 vozil, 
pa pri nakupu stavijo na razmerje 
med kakovostjo in ceno, kot zelo 
pomembne pa omenjajo še porabo, 
servis, tehnično naprednost in var-
nost. Vozila menjajo, ko postanejo 
prestara, in jih nadomeščajo z vozili 

Prava 
odločitev

Kaj je pri izbiri poslovnih 
vozil ključnega pomena za 
upravljavce voznih parkov 
v slovenskih podjetjih*?
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ASISTENČNI  
SISTEMI

Škoda ponuja napredne  
asistenčne sisteme v vseh modelih.

ŠTEVILO ZVEZDIC  
PO EURO NCAP 

Vsi modeli Škoda so  
ocenjeni s 5 zvezdicami!

ŠTEVILO  
AIRBAGOV 

Novi Superb ima že v serijski  
opremi kar 9 zračnih blazin.

50 % 38 % 13 %

RAZMERJE MED  
KAKOVOSTJO IN CENO

To je že 120 let Škodina zaveza. 
Preverite ponudbo na skoda.si.

VARNOST

Vsi modeli Škoda so ocenjeni  
s 5 zvezdicami po Euro NCAP!

SERVIS

Škoda se lahko pohvali s  
kakovostnimi servisnimi storitvami.4,6 4,4 4,3

GARANCIJA

Škoda za svoja vozila ponuja  
6-letno jamstvo.

TEHNIČNA  
NAPREDNOST VOZILA 

Absoluten vrhunec Škodine  
ponudbe je novi Superb.

UDOBJE V VOZILU 

Ne verjemite na besedo, 
preizkusite jih sami. Rezervirajte 
termin na testiraj.skoda.si.

4,3 4,1 3,9

PROSTORNOST  
VOZILA

Modeli Škoda so po prostornosti  
prvaki vsak v svojem razredu.

VRSTA GORIVA 

Škoda ponuja vozila s  
pogonom na dizelsko gorivo,  
bencin in CNG – metan.

OHRANJANJE  
VREDNOSTI VOZILA

Raziskave Eurotaxa in drugih  
kažejo, da modeli Škoda odlično  
ohranjajo vrednost. 

3,6 3,4 3,4

FINANCIRANJE  
VOZILA

Ponudbo preverite na  
www.hudobro.si.

PORABA

Škodina vozila se še posebej  
v različicah GreenLine lahko  
pohvalijo z rekordno majhno porabo.

3,4 3,3

NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NAKUPNO ODLOČITEV*

NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIKI PRI DOLOČANJU VARNOSTI VOZIL*

* Anketa je bila anonimna, pri pripravi besedila so uporabljene izjave podjetij, ki so se s tem izrecno strinjala. Dejavniki pri odločanju o nakupu so 
našteti glede na povprečno oceno pri razvrščanju od 1 (najmanj) do 5 (najbolj pomemben). Odstotki prikazujejo delež podjetij, ki so posamezni dejavnik 
opredelila kot najpomembnejši pri določanju varnosti vozil.

srednjega razreda, ki imajo spreje-
mljivo ceno in za katerimi stoji proi-
zvajalec, o katerem imajo v podjetju 
ustvarjeno splošno dobro mnenje. 

Podobno v Linealu z 41 zaposlenimi 
kot najpomembnejša dejavnika pri 
odločanju za nakup poslovnega vo-
zila navajajo razmerje med kakovo-
stjo in ceno ter porabo, dodajajo pa 
še vrsto goriva, skladnost motorjev 
s standardi Euro 6, garancijo, finan-
ciranje in varnost vozil. Pri financi-
ranju se odločajo za operativni ali 
finančni lizing. 


